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RESUMO 

INTRODUÇÃO: A população com Diabetes Mellitus vem crescendo potencialmente com um custo 

elevado para o sistema público, especialmente os pacientes com mau controle metabólico que 

apresentam complicações vasculares. O tratamento ideal do diabetes tipo 1 é a insulinoterapia 

intensiva, seja com as insulinas humanas fornecidas regularmente pelo SUS seja com os análogos 

de insulina que proporcionam maior flexibilidade ao paciente em relação à administração, menor 

risco de hipoglicemia noturna, mas com eficácia semelhante no controle glicêmico a um maior 

custo. Sabe-se, no entanto, que a intervenção educacional pela equipe multiprofissional junto à 

adesão ao tratamento melhora o controle glicêmico desses pacientes. OBJETIVO: Verificar o papel 

da intervenção educacional ao esquema basal-bolus com insulina humana NPH e regular em 

comparação ao uso de análogo de insulina em pacientes com descompensação metabólica. 

MÉTODOS: Trata-se de um estudo prospectivo de 6 meses com 51 pacientes entre 10 e 18 anos de 

idade, incompletos, atendidos por um serviço de saúde ambulatorial de uma universidade pública 

do estado de São Paulo, Brasil. Foram formados dois grupos de pacientes sendo um que utiliza 

insulina humana e que recebeu a intervenção educacional em consultas de enfermagem e outro 

que utiliza análogos de insulina, porém sem a intervenção educacional. Foi aplicado um 

questionário para avaliar a eficácia da intervenção educacional em relação ao manejo do diabetes. 

Foram avaliados dados demográficos e informações da doença e tratamento a partir do prontuário 

eletrônico disponível na instituição. RESULTADOS: O estudo mostrou que não houve diferença 

estatística no controle da hemoglobina glicada dos pacientes dentro de cada grupo após 6 meses 

de estudo. O grupo que recebeu a intervenção educacional na primeira consulta teve a média de 

hemoglobina glicada de 11,45 ± 2,21 e após 6 meses de 10,98 ± 2,13 (p = 0,208). O grupo em uso 

de insulina análoga sem a intervenção educacional apresentou a média de hemoglobina glicada de 

10,01 ± 1,84 na primeira consulta e de 9,76 ± 1,98 (p = 0,839) na última consulta. Na comparação 

intergrupos também não houve diferença estatística na hemoglobina glicada (p = 0,524). No 

entanto, o conhecimento acerca da doença (p = 0,048), a educação para aplicação de insulina (p = 

0,000) e a monitorização (p = 0,002) contribuíram para a melhora do controle glicêmico. 

DISCUSSÃO E CONCLUSÃO: A insulina humana associada à orientação intensiva de enfermagem 

não se mostrou inferior às insulinas análogas em relação ao controle glicêmico. A intervenção 

educacional intensiva realizada pelo enfermeiro junto à equipe de saúde possui um grande 

potencial para o bom controle glicêmico dos pacientes com DM1 em uso de insulina humana. 
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: The population with Diabetes Mellitus has been growing potentially at a high cost 

to the public system, especially patients with poor metabolic control who have vascular 

complications. The ideal treatment for type 1 diabetes is intensive insulin therapy, either with 

human insulins regularly provided by SUS or with insulin analogues that provide greater flexibility 

to the patient in relation to administration, less risk of nocturnal hypoglycemia, but with similar 

efficacy in the control glycemic at a higher cost. It is known, however, that the educational 

intervention by the multiprofessional team together with adherence to treatment improves the 

glycemic control of these patients. OBJECTIVE: To verify the role of educational intervention to the 

basal-bolus regimen with human NPH and regular insulin in comparison to the use of insulin 

analogue in patients with metabolic decompensation. METHOD: This is a prospective study of 6 

months with 51 patients between 10 and 18 years of age, incomplete, attended by an outpatient 

health service of a public university in the state of São Paulo, Brazil. Two groups of patients were 

formed, one using human insulin and receiving educational intervention in nursing consultations 

and another using insulin analogues but without educational intervention. A questionnaire was 

applied to assess the effectiveness of educational intervention in relation to the management of 

diabetes. Demographic data and information on the disease and treatment were evaluated using 

the electronic medical record available at the institution. RESULTS: The study showed that there 

was no statistical difference in the control of glycated hemoglobin in patients within each group 

after 6 months of study. The group that received the educational intervention in the first 

consultation had a mean glycated hemoglobin of 11.45 ± 2.21 and after 6 months of 10.98 ± 2.13 

(p = 0.208). The group using insulin analogue without educational intervention had a mean glycated 

hemoglobin of 10.01 ± 1.84 at the first visit and 9.76 ± 1.98 (p = 0.839) at the last visit. In the 

intergroup comparison, there was also no statistical difference in glycated hemoglobin (p = 0.524). 

However, knowledge about the disease (p = 0.048), education on insulin application (p = 0.000) and 

monitoring (p = 0.002) contributed to the improvement of glycemic control. DISCUSSION AND 

CONCLUSION: Human insulin associated with intensive nursing guidance was not inferior to insulin 

analogues in relation to glycemic control. The intensive educational intervention carried out by the 

nurse with the health team has great potential for good glycemic control of patients with DM1 using 

human insulin. 

 

 

 



 

x 
 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 01: Caracterização da população dos grupos convencional e análogo 

segundo idade, peso, IMC e tempo de DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27 

TABELA 02: Comparação dos aspectos sociais, clínicos e de educação em 

diabetes entre os grupos convencional e análogo . . . . . . . . . . . . . . . 29 

TABELA 03: Descrição das variáveis conhecimento acerca da doença, educação 

para aplicação de insulina, contexto escolar, alimentação, atividade 

física, monitorização e apoios ao tratamento da doença entre os 

grupos convencional e análogo nos tempos 0 e 6 meses . . . . . . . . .  32 

TABELA 04: Descrição dos valores de peso, dose de insulina e HbA1c dos grupos 

convencional e análogo nos tempos 0 e 6 meses . . . . . . . . . . . . . . . .  33 

TABELA 05: Comparação intragrupo das variáveis conhecimento acerca da 

doença, educação para aplicação de insulina, contexto escolar, 

alimentação, atividade física, monitorização, apoios ao tratamento 

da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 

no grupo convencional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35 

TABELA 06: Comparação intragrupo das variáveis conhecimento acerca da 

doença, educação para aplicação de insulina, contexto escolar, 

alimentação, atividade física, monitorização, apoios ao tratamento 

da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 

no grupo análogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

TABELA 07: Comparação intergrupos das variáveis conhecimento acerca da 

doença, educação para aplicação de insulina, contexto escolar, 

alimentação, atividade física, monitorização, apoios ao tratamento 

da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 

nos grupos convencional e análogo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37 

TABELA 08: Correlações entre as variáveis conhecimento acerca da doença, 

educação para aplicação de insulina, contexto escolar, 

alimentação, atividade física, monitorização e apoios ao 

tratamento da doença para redução da HbA1c . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

TABELA 9: Comparação da frequência de episódios de hipoglicemia dos 

grupos convencional e análogo nos tempos 0 e 6 meses . . . . . . . . . 39 

 

LISTA DE TABELAS 



 

xi 
 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 01: Comparação do peso (A); dose de insulina (B) e HbA1c (C) entre os 
tempos 0 e 6 meses nos grupos convencional e análogo . . . . . . . . .  34 

FIGURA 02: Redução média em pontos percentuais da HbA1c correspondente 
ao acréscimo de um ponto no conhecimento da doença, educação 
para aplicação de insulina, alimentação e monitoração da  
glicemia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38 

 

  

 

  



 

xii 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ADA . . . . . . . . . .  American Diabetes Association 

AMGC . . . . . . . .  Automonitorização da Glicemia Capilar 

ANVISA . . . . . . . . Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

BRATS . . . . . . . . .Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde 

CREMESP . . . . . . Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 

DCCT . . . . . . . . . . Diabetes Control and Complications Trial 

DM . . . . . . . . . . . Diabetes Mellitus 

DM1 . . . . . . . . . .  Diabetes Mellitus do Tipo I 

DOIT . . . . . . . . . .  Diabetes Outpatient Intensive Treatment 

GSD . . . . . . . . . . . Guided-Self-Determination 

HbA1c . . . . . . . . . Hemoglobina glicada 

IDF . . . . . . . . . . .  International Diabetes Federation 

IMC . . . . . . . . . . . Índice de Massa Corpórea 

ISPAD . . . . . . . . .  International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 

LOCF . . . . . . . . . . Last Observation Carried Forward 

NHS . . . . . . . . . . . National Health Service 

NICE . . . . . . . . . .  National Institute of Health and Care Excellence 

OMS . . . . . . . . . . Organização Mundial de Saúde 

PEP . . . . . . . . . . .  Prontuário Eletrônico do Paciente 

SBD . . . . . . . . . . . Sociedade Brasileira de Diabetes 

SIDS . . . . . . . . . .  Stockholm Diabetes Intervention Study 

SUS . . . . . . . . . . . Sistema Único de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO



 
INTRODUÇÃO 

 2 
 
SANTOMAURO, CN. 

Estima-se que a população mundial com Diabetes Mellitus (DM), no ano de 

2019, seja de 463 milhões e que alcance 700 milhões no ano de 2045. O DM é um distúrbio 

metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência na 

produção de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos. O Brasil encontrava-se 

em 5º lugar mundial com maior número de pessoas entre 20 e 79 anos com DM em 2019(1). 

Este aumento na prevalência da doença deve-se à rápida urbanização, transição 

epidemiológica, transição nutricional, maior frequência de estilo de vida sedentário, maior 

frequência de sobrepeso/obesidade, crescimento e envelhecimento populacional e à maior 

sobrevida dos indivíduos com DM(2). 

O DM e suas complicações constituem as principais causas de mortalidade 

precoce na maioria dos países. As complicações crônicas do DM são classificadas como 

distúrbios microvasculares e macrovasculares, que resultam em retinopatia, nefropatia, 

neuropatia, doença coronariana, doença cerebrovascular e doença arterial periférica. 

Além da carga financeira para os indivíduos com a doença e suas famílias, 

em razão dos gastos com insulina, antidiabéticos orais e outros medicamentos essenciais, 

o DM também tem um relevante impacto econômico nos países e nos sistemas de saúde. 

Isso decorre da maior utilização dos serviços de saúde, perda de produtividade e cuidados 

prolongados requeridos para tratar suas complicações agudas e crônicas. A maioria dos 

países despende, em casos de DM, entre 5 e 20% do seu gasto total com saúde. Com esse 

custo elevado, o DM é um desafio constante a ser controlado nos sistemas de saúde para 

um desenvolvimento econômico sustentável(1). 

Segundo a  American  Diabetes  Association  (ADA),  o  Diabetes  Mellitus  do 

Tipo I (DM1) corresponde entre 5 e 10% dos casos de DM e acomete principalmente 
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crianças e adultos jovens, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária. Nestes casos, há a 

destruição total ou parcial de células beta pancreáticas, geralmente imunomediadas e, em 

menor proporção, de causa desconhecida, com consequente deficiência na produção de 

insulina(2). Nas últimas décadas, a incidência de DM1 vem aumentando particularmente 

entre crianças com menos de 5 anos de idade(3). 

Em 2019, o número de pessoas com DM1 no mundo, na faixa etária de 0 a 

19 anos, foi de, aproximadamente, 1.110.100, sendo 95.846 casos no Brasil e com 

estimativa de surgimento de 128.900 mil casos novos por ano(1). 

A hemoglobina glicada (HbA1c), que reflete a glicemia média dos últimos 

três meses, tem um valor preditivo significativo para o desenvolvimento das complicações 

crônicas do DM(4). 

O consenso da Sociedade Internacional de Diabetes para Pediatria e 

Adolescência (International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes, ISPAD), em 2009, 

recomendou que o alvo de HbA1c para qualquer criança ou adolescente com idade inferior 

a 18 anos fosse menor que 7,5%. A partir de 2014, a ADA passou a utilizar os mesmos 

critérios(4). Mais recentemente a ISPAD recomendou HbA1c menor que 7% para aqueles 

pacientes que têm acessos aos análogos de insulina e a tecnologia(5). 

Para o tratamento e controle do DM1 a terapia com insulina é essencial. As 

insulinas animais extraídas do tecido do pâncreas foram usadas para terapia no período de 

1922 a 1974, quando se tornou disponível a insulina humana semissintética, porém em 

quantidades limitadas(6-9). 



 
INTRODUÇÃO 

 4 
 
SANTOMAURO, CN. 

O aumento do fornecimento de insulina humana de alta pureza se deu 

quando a tecnologia de DNA recombinante foi aplicada à biossíntese de insulina humana 

em escala industrial(10,11). 

A terapia com insulinas humanas convencionais (Regular e NPH) continua 

sendo o padrão de tratamento em muitos países. As insulinas humanas regulares (Humulin 

R®; Novolin R®; Actrapid®; Insuman Rapid®), de ação rápida, são soluções injetáveis 

aplicadas 30 a 45 minutos antes das refeições. A insulina humana NPH (Humulin N®; 

Novolin N®; Insulatard®; Protaphane®; Insuman Basal®), de ação intermediária, é uma 

suspensão de protamina e insulina humana, sendo necessário o rolamento do frasco de 10 

a 20 vezes antes de sua aplicação. E também existem as insulinas previamente misturadas 

de regular e NPH em proporções fixas(6-9). 

O processo de obtenção de insulina humana por biossíntese foi 

posteriormente adaptado para a produção de análogos de insulina com modificação na 

sequência de aminoácidos levando a diferentes tempos de ação(12). 

Estão disponíveis no mercado os análogos de insulina de ação rápida, tais 

como Aspart (NovoRapid®), Lispro (Humalog®), Glulisina (Apidra®) e mais recentemente de 

ação ultrarrápida (Fiasp®) e as de ação longa, como Detemir (Levemir®), Glargina (Lantus®), 

e ultra longa Degludeca (Tresiba®) e Glargina U300 (Toujeo®)(2). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) define o acesso a medicamentos 

como um sistema confiável e de disponibilidade de materiais essenciais e de qualidade nos 

estabelecimentos de saúde, com prescrição racional, garantindo a dispensação desses 

medicamentos e garantindo que eles sejam acessíveis para a população. 
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No entanto, a acessibilidade à insulina é atualmente de grande preocupação 

para as pessoas com DM, suas famílias e profissionais da saúde. Para milhões de pessoas 

com DM o acesso à insulina é determinante da sua sobrevida(13). 

A concorrência do produto entre os seus fabricantes(14,15), a mudança da 

insulina convencional para a análoga(16-20) e a diferença no preço comercial em relação ao 

preço do fabricante(13) são alguns fatores que explicam o alto custo das novas 

insulinas(16,17). 

O acesso ao medicamento e os maus resultados para a saúde não são 

questões apenas para países de baixa e média renda. Nos Estados Unidos da América, o 

uso descontínuo da insulina devido o custo do medicamento foi a principal causa de 

cetoacidose diabética(21). Além disso, o seu acesso também se torna um problema na 

Europa devido à crise financeira e ao ônus no orçamento da saúde(22,23), mesmo a insulina 

fazendo parte da Lista Modelo da OMS de medicamentos essenciais(24). 

A acessibilidade ao medicamento pelo indivíduo depende de muitos outros 

fatores, incluindo os tipos de insulina utilizada, as marcas disponíveis dentro do sistema de 

saúde, se a insulina está disponível no setor público e, principalmente, tem sido afetada 

pela mudança da insulina humana para a análoga(16,17,25,26). Um exemplo disso foi no Reino 

Unido onde a quantia gasta pelo Serviço Nacional de Saúde em insulina, entre 2000 e 2009, 

aumentou 130% como resultado dessa mudança(26). 

O preço médio do frasco de insulina de 10 ml (equivalente a 100 UI/mL) foi 

de US$ 4.3 e teve pouca variação no período de 1996 a 2013. A partir de então, houve uma 

grande variação do preço no mercado, de US$ 1 a US$ 18.1(27). Uma pesquisa mostrou que, 

no Brasil, os gastos com insulina por cada indivíduo com DM1 nos anos entre 2008 e 2010 
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eram  de  US$  1,319.1(28).  As insulinas humanas estão disponíveis na farmácia por US$ 25 

a  US$ 100 por frasco, em comparação com análogos de insulina humana, de US$ 174 a  

US$ 300 por frasco(20). 

Sabe-se que os análogos de insulina não oferecem vantagem significativa em 

relação a insulina humana recombinante em relação a obtenção dos valores alvos de HbA1c 

em vários estudos e ainda há preocupação com possíveis efeitos adversos a longo prazo(29). 

No Brasil, em dezembro de 2010, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) publicou no Boletim Brasileiro de Avaliação de Tecnologias em Saúde (BRATS) 

uma revisão sobre insulina Glargina, Detemir e NPH no controle do DM1(30). Os resultados 

dessa revisão apontaram para a mesma direção, ou seja, a eficácia similar entre análogos 

de longa duração e insulina humana NPH, com relação aos valores de HbA1c, mas uma 

maior relevância no uso de análogos de insulina, em determinados pacientes com DM1 

como, por exemplo, os que apresentam maior frequência de episódios de hipoglicemia 

noturna(31). A ADA, em sua publicação, reconhece como válida a opção terapêutica de 

utilização de análogos de insulina em pacientes com DM1 que possuem maior frequência 

de episódios de hipoglicemia(32). Alguns estudos que comparam a eficácia entre as insulinas 

convencionais e as análogas também concluem que estas causam menos episódios de 

hipoglicemia(33,34), em especial as que ocorrem durante a noite(35,36,37). 

Embora os valores de HbA1c não tenham diferença com a utilização dos 

análogos de insulina quando comparado ao uso de insulinas convencionais, a 

administração adequada destes análogos também permite uma maior flexibilidade para as 

crianças que apresentam alimentação irregular e quando a ingestão alimentar já foi bem 

quantificada(38), menor ganho de peso(39,40) e menor número de injeções ao dia. Os 
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análogos de ação rápida são efetivos na redução das oscilações das glicemias pós-prandiais, 

tanto do DM1 como do DM tipo 2(41). 

Os principais inconvenientes do uso de análogos de insulina são o seu maior 

custo e a falta de cobertura nos estados pós-prandiais tardios (4 a 6 horas após as refeições) 

para aqueles pacientes que têm hábito de comer frequentemente nos intervalos das 

refeições, necessitando frequentemente de um aumento nas doses das insulinas basais. O 

objetivo principal do Posicionamento Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes de 

01/2011 é o de colaborar para a normatização da disponibilização de análogos de insulina 

pelos serviços públicos obedecendo rigorosamente os preceitos de necessidade 

terapêutica plenamente justificável e de compatibilidade com os princípios básicos da 

economia da saúde, segundo os quais os investimentos em saúde pública deverão ser 

racionalmente aplicados em estratégias que apresentam efetividade de custo, no sentido 

amplo(30). 

A partir de 2018 houve a incorporação de insulina análoga de ação rápida 

(Aspart) ao Sistema Único de Saúde (SUS). A Portaria Nº 19 de 27 de março de 2019 torna 

pública a decisão de incorporar a insulina análoga prolongada para o tratamento de DM1 

no SUS(42). No ano de 2020, houve a disponibilização da insulina biossimilar a insulina 

glargina, conhecida comercialmente como Basaglar® Eli Lilly, Brasil. 

No tratamento do DM, uma insulina de ação curta ou rápida é sempre 

necessária nas refeições para controlar a elevação dos níveis de glicemia, exceto no período 

de remissão transitória após o início da insulina. O paciente deve determinar a dose de 

insulina prandial estimando a quantidade de carboidrato da refeição e utilizando a correção 

de insulina de acordo com os níveis de glicose no sangue pré-prandial e as atividades 
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realizadas antes e após aquela refeição(43). Além disso, o momento da administração da 

insulina em bolus pode ser um importante determinante dos níveis de glicemia pós 

prandial(44). 

No entanto, apenas a insulina não é o suficiente para o tratamento do DM. 

São necessários insumos como seringas, agulhas, medidores de glicemia e também 

educação, informação e suporte à família(45). 

O Diabetes Control and Complications Trial (DCCT), estudo multicêntrico, 

randomizado, clínico, demonstrou que terapia intensiva, ou seja, terapia com equipe 

multiprofissional, consultas ambulatoriais trimestrais, auto monitorização frequente da 

glicemia, uso de injeções diárias múltiplas (MDI) de insulina ou a infusão de insulina 

subcutânea contínua reduziu a HbA1c e foi associada a menor risco de complicações 

microvasculares(46). Necessidades de altas doses de insulina foram fortemente associadas 

a um perfil de risco cardiometabólico menos favorável(47). 

Entretanto, um estudo mostrou que, durante 30 anos, essa terapia intensiva 

com insulina custou entre US$ 127,500.00 a US$ 181,600.00 a mais por indivíduo em 

comparação com a terapia convencional, que incluía apenas uma ou duas aplicações de 

injeção de insulina diária, menos controles de glicemia capilar, menor supervisão pela 

equipe multiprofissional e menos consultas médicas ao ano. Por outro lado, o excelente 

controle glicêmico alcançado graças a terapia intensiva reduziu até US$ 90,900.00 nos 

custos de complicações e adicionou aproximadamente 1,62 anos de vida ajustados. Este 

estudo também sugere que uma terapia intensiva mais moderna com uso de análogos de 

insulina e mantendo as mesmas características acima descritas também apresenta uma 

boa relação de custo benefício, porém tem um maior custo em comparação com a terapia 
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intensiva com múltiplas doses de insulina convencional, ou seja, NPH e regular (US$ 

10,792.00 e US$ 7,319.00 por ano, respectivamente(48). 

Os principais objetivos da educação em diabetes são: reduzir as barreiras 

entre indivíduos que têm diabetes, seus familiares, comunidades e os profissionais de 

saúde; capacitar o indivíduo com diabetes para o autocuidado; melhorar os resultados 

clínicos; prevenir ou retardar as suas complicações agudas e crônicas; proporcionar 

qualidade de vida próxima a dos indivíduos normais(49). 

Segundo a ADA, existem quatro momentos críticos para a necessidade de 

educação e apoio para autogerenciamento do diabetes: no diagnóstico, anualmente, 

quando surgirem fatores complicadores e quando ocorrerem transições nos cuidados(44). 

Pesquisas mostram que a técnica correta na administração de insulina após 

intervenções educacionais têm impacto significativo no controle glicêmico e nos níveis de 

HbA1c, além de reduzir as doses diárias do medicamento e evitar a lipohipertrofia(50-53), 

que é o acúmulo de gordura subcutânea em resposta às ações adipogênicas da insulina em 

um local de múltiplas injeções. A lipohipertrofia aparece como uma elevação suave e pode 

contribuir para a absorção irregular de insulina, aumento da variabilidade glicêmica e 

episódios hipoglicêmicos(49). 

Garantir que pacientes e/ou cuidadores pratiquem a técnica correta de 

aplicação de insulina é importante para otimizar o controle glicêmico e fazer seu uso de 

forma segura. Assim, é necessário que a insulina seja administrada no tecido adequado da 

maneira certa, além de cuidados com os locais de injeção para evitar infecção ou outras 

complicações(4). 



 
INTRODUÇÃO 

 10 
 
SANTOMAURO, CN. 

A insulina no tratamento diário deve ser injetada por meio de seringa, 

caneta ou bomba de infusão contínua no tecido subcutâneo, não por via intramuscular. Os 

locais para a aplicação de insulina incluem o abdômen, coxa, nádegas e região posterior 

dos braços(4). O rodízio desses locais é necessário para evitar a lipodistrofia (hiper ou 

hipotrofia). 

Segundo dados dos EUA, 50% dos erros com medicação envolvem a 

insulina(54). Erros de dose, confusão entre os frascos de insulina e contaminação cruzada 

são alguns problemas encontrados em relação ao uso de insulina(55). 

Em estudo realizado, 48% dos pacientes no Brasil não tomam alguma das 

doses prescritas de insulina para o dia, 80% reutilizam agulhas de caneta e 57% reutilizam 

seringas com 27% apresentando lipohipertrofia. A pesquisa concluiu que existem muitos 

aspectos da administração de insulina que precisam ser melhorados. Pacientes, no Brasil, 

ainda estão usando mais seringas do que canetas, estão sendo expostos a agulhas de 

comprimentos maiores e estão tendo mais lipohipertrofia quando comparados aos dados 

da América Latina e do mundo(56). 

Aderir ao tratamento do DM, seguindo as orientações de uso correto de 

medicamentos, atividade física e dieta adequada, tem importância na melhora do controle 

glicêmico e reduz as complicações relacionadas ao DM e até mesmo as hipoglicemias 

severas(57,58). É esta adesão ao cuidado com o DM que muitos profissionais de saúde se 

preocupam e trabalham juntamente com o paciente e familiares e acreditam que a 

contribuição de pais e adolescentes no tratamento do diabetes seja bastante 

complexa(59,60). Porém, alguns estudos mostram que a adesão frequentemente não atinge 

as expectativas para uma melhora e não progressão da doença(61,62). 
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Em pacientes adolescentes portadores de DM1, a insulinoterapia torna-se 

um grande desafio para eles, seus pais e profissionais da saúde(63). Existem dificuldades em 

integrar o cuidado da doença com as mudanças psicossociais que ocorrem nesta fase de 

vida(64). 

O tratamento de crianças e adolescentes com DM1 deve considerar 

características únicas dessa faixa etária, como mudanças na sensibilidade à insulina 

relacionadas à maturidade sexual e ao crescimento físico, capacidades de iniciar o 

autocuidado, supervisão na assistência à infância e escola, além de uma vulnerabilidade 

neurológica a hipoglicemia e, possivelmente, hiperglicemia, bem como a cetoacidose 

diabética(49).  

As meninas têm maiores exigências de insulina do que os meninos na 

adolescência, como resultado de menor sensibilidade à insulina, o que provavelmente está 

relacionado ao aumento da adiposidade e à diminuição da atividade física durante a 

puberdade(65). A HbA1c não tem diferença entre os indivíduos de peso normal e aqueles 

com sobrepeso ou obesidade, mas a obesidade ou sobrepeso teve relação com o número 

maior de doses de insulina ao dia(66). 

Os adolescentes mostram-se sem responsabilidade e em negação com a 

própria doença(67). Depressão, ansiedade e distúrbios alimentares são comuns em 

pacientes com DM e são associados à piora do controle glicêmico, complicações e até 

mesmo morte(68,69). Outros fatores também apontados são a hiperatividade, agressividade, 

questões sociais (namoros, tempo com amigos), Síndrome de Burnout, estresse, 

impulsividade, preguiça, pressões de tempo, e até mesmo esquecimento(70,71,72). Além 

disso, durante a adolescência, a responsabilidade no cuidado com a doença vai sendo aos 
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poucos transferida dos pais para o jovem(73,74). Entretanto, alguns pais resistem e não 

aceitam que o adolescente seja capaz de cuidar da sua própria doença(75,76). 

Outras pesquisas demonstram que os adolescentes, em geral, têm mais 

dificuldades para aceitar a doença, quando comparados a crianças, pois, enquanto estas 

ainda dependem dos cuidados dos pais ou responsáveis, os adolescentes muitas vezes 

precisam responsabilizar-se pela própria saúde. Sua imaturidade pode transparecer no 

momento em que têm que assumir os autocuidados, como a administração de 

medicamentos e seguimento de uma dieta, por exemplo. Mudanças hormonais também 

podem fazer com que o ajuste do controle glicêmico seja ainda mais difícil durante a 

adolescência(77).  

Jovens inseguros sobre si mesmos têm maiores possibilidades de não 

cumprir as tarefas do tratamento, pois procuram evitar sentir-se diferente de seus 

companheiros. Alguns adolescentes também tentam tirar proveito da situação de ter DM, 

procurando, de alguma maneira, manipular as pessoas e as situações a fim de obter mais 

atenção para si(78,79). 

O atendimento individual e holístico tem grande efetividade no estímulo à 

mudança de comportamento, pois permite conhecer o indivíduo, bem como seus anseios, 

seus hábitos de vida e suas práticas de gerenciamento do cuidado. As orientações podem 

ser feitas de acordo com as necessidades de cada um. No entanto, mudar o 

comportamento torna-se desafiador(80). Uma revisão recente descreve como a ciência da 

mudança de comportamento evoluiu ao longo do século 21 e tem desempenhado um papel 

crescente na pesquisa sobre cuidados com o DM(81). 
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Existem alguns métodos e instrumentos que visam melhorar a cooperação 

entre adolescentes, pais e profissionais de saúde no tratamento do DM. Um exemplo é o 

Guided-Self-Determination (GSD)(82,83), um método que envolve reflexões semi 

estruturadas e desenvolvido para o empoderamento, fazendo parte da interação entre  

paciente e profissionais de saúde(84). O instrumento é dividido em seis etapas:  

1. Estabelecer uma relação mútua Eu-Tu, também chamado de mutualidade 

eu-você(85);  

2. Auto exploração; 

3. Autocompreensão; 

4. Tomada de decisão compartilhada; 

5. A ação e 

6. Feedback sobre ação.  

A utilização do GSD por enfermeiros e pacientes teve como resultados 

mudanças nas suas percepções de si e sobre a doença(83). Estudo realizado na Dinamarca 

mostrou que a aplicação deste instrumento melhorou o relacionamento entre 

paciente/pais/profissional da saúde, a auto decisão na doença e o crescimento pessoal(86). 

Outra pesquisa que associou o DM com problemas psicossociais como hiperatividade, 

agressividade, ansiedade, depressão e outros evidenciou a importância dos enfermeiros e 

pais no tratamento de DM em adolescentes(87). 

Considerando que as crianças e os adolescentes passam um longo tempo 

nas escolas, é sugerida a adoção de estratégias que facilitam o gerenciamento do DM nas 

escolas a fim de melhorar e colaborar no tratamento da doença(88,89). Estudos mostram que 
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tais estratégias podem auxiliar no controle dos níveis glicêmicos e na confiança tanto da 

família quanto dos profissionais da instituição de educação(90-93). No Brasil, há uma versão 

traduzida, adaptada e validada do Diabetes Medical Management Plan, chamado Plano de 

Manejo do Diabetes nas Escolas(94). 

Outro recurso também muito utilizado para melhorar a adesão ao 

tratamento da doença é o uso da internet com criação de programas de educação, 

avatares, perfis e atividades interativas, todos adaptados ao conhecimento sobre o DM 

como mostrado em algumas pesquisas. E para a manutenção do bom controle glicêmico e 

prevenção de complicações os pacientes frequentemente precisam ter contato com os 

profissionais e serviços de saúde(70,95,96). Segundo estudo, o whatsapp foi o meio de 

comunicação mais utilizado pelos pacientes ou seus familiares para entrar em contato com 

a equipe de saúde, na sua maioria, com enfermeiras, e houve melhora significativa na 

HbA1c dos pacientes que utilizaram o método da telemedicina no acompanhamento da 

doença(97). 

Aplicativos de celular tem sido amplamente utilizado para fornecer suporte 

no cuidado do diabetes(98,99,100), resultando em melhora no controle glicêmico. Incluem 

recursos para calcular calorias na dieta, peso, bem como lembretes para ingestão de 

medicamentos ou consultas médicas(99,101,102).  

Programas que ensinam o autogerenciamento podem reduzir os níveis de 

glicose e hipoglicemia, melhorar resultados psicológicos, melhorar a qualidade de vida e 

tem bom custo-benefício. Um princípio importante de sucesso desses programas é a 

educação terapêutica em que a aprendizagem se torna uma parceria entre os profissionais 

de saúde e o indivíduo com DM. No Reino Unido, nos últimos 20 anos, houve uma grande 
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mudança de atitude da população com o DM, reconhecendo a importância da educação no 

tratamento da doença. Entretanto, em alguns lugares, os programas de educação são 

desestruturados, não possuem financiamento e sem treinamento adequado de 

profissionais, o que gera a não capacitação das pessoas com DM para o autogerenciamento 

de forma eficaz. Além disso, muitos profissionais da saúde se mantêm céticos em relação 

à importância da educação em diabetes e não encorajam os pacientes a participarem 

desses programas(103). 

As diretrizes do National Institute of Health and Care Excellence (NICE) 

recomendam o fornecimento de educação por uma equipe multidisciplinar, contendo no 

mínimo uma enfermeira e uma nutricionista especializadas em diabetes, em ambiente 

comunitário ou centro de diabetes e a promoção de um aprendizado ativo e adaptado para 

atender às necessidades e escolhas de cada indivíduo(104). Em 2011, a ADA incluiu padrões 

de autocuidado e expôs a necessidade de todos os pacientes receberem educação sobre 

diabetes desde o momento do diagnóstico(105).  

As diretrizes da NICE foram seguidas posteriormente pelo National Health 

Service (NHS), que definiu os padrões de programas de educação de alta qualidade(106). 

Assim como o DCCT, o Stockholm Diabetes Intervention Study (SIDS) testou 

os benefícios da terapia insulínica intensiva na doença microvascular e demonstrou que a 

intervenção educacional resultou em quedas sustentadas na HbA1c e levou a menos 

complicações microvasculares(107). Outro estudo realizado no Hospital Universitário da 

Espanha também mostrou melhora nos valores de HbA1c e o papel da enfermeira na 

educação em diabetes(108). 
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O Diabetes Outpatient Intensive Treatment (DOIT), desenvolvido por 

profissionais do Joslin Diabetes Center, é outro programa de educação e treinamento, 

liderado por uma enfermeira, com foco em mudanças no controle glicêmico e autocuidado. 

Após 6 meses de acompanhamento evidenciou-se a melhora significativa nos níveis 

glicêmicos e no autocuidado e a importância do papel da enfermeira no tratamento da 

doença(109). 

É necessário que o enfermeiro tenha conhecimento sobre o DM1 para que 

seja possível um tratamento adequado aos pacientes. Desta maneira, alunos de 

enfermagem que não possuem conhecimento da doença não podem garantir um suporte 

aos pacientes com DM1 efetivamente(110). Muitos estudos encontraram déficits no 

conhecimento sobre diabetes em diferentes profissionais, incluindo enfermeiras(111,112). 

Apesar do enfermeiro exercer um papel importante na educação em diabetes, seu 

conhecimento é insuficiente. Em pesquisa realizada na Polônia, apenas 46,7% dos alunos 

de enfermagem responderam corretamente um questionário sobre diabetes. Apenas os 

alunos que participaram de algum evento de diabetes como workshops ou tinham 

familiares ou amigos com diabetes responderam melhor ao questionário(113). 

Assim, é necessário proporcionar também oportunidades aos alunos de 

enfermagem para que eles possam melhorar seus conhecimentos sobre diabetes(113,114) 

para que se tornem profissionais capacitados para a educação em saúde. 

No SUS do Brasil, a grande maioria, compreende consultórios médicos 

sobrecarregados, nos quais o atendimento é caracterizado por consultas muito rápidas e 

retornos muito distantes. Essa realidade transfere maiores dificuldades no tratamento e 

no alcance das metas terapêuticas, tanto para os médicos quanto para os pacientes. A baixa 
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aceitação do diagnóstico de DM, a escassez de equipe multidisciplinar para a educação em 

DM, a limitação de conhecimento e o pouco investimento na área educacional também 

proporcionam grande obstáculo no manejo da doença(49). 

Os serviços de saúde devem contemplar estratégias que aproximem o 

paciente e familiares à doença. A inserção de profissionais como enfermeiros, 

nutricionistas, professores de educação física, assistentes sociais, psicólogos e odontólogos 

capacitados e dispostos a colaborar em atividades educacionais, é bastante enriquecedora, 

destacando-se a importância da ação interdisciplinar para a prevenção do DM e de suas 

complicações. 

O aumento da prevalência da doença e de suas complicações, a 

disponibilidade de diferentes tipos de insulinas, que podem melhorar o controle glicêmico 

do DM em adolescentes, a existência de um perfil já conhecido de má aderência de muitos 

jovens com  DM1, a referência de pacientes com DM1 nas primeiras décadas de vida já com 

complicações crônicas da doença em fase terminal, tais como insuficiência renal crônica e 

amaurose,  e a importância de um serviço educacional multiprofissional bem estruturado 

para o cuidado integral do paciente e família procurando otimizar as condições 

proporcionadas pelo nosso sistema público de saúde, motivaram a realização deste estudo 

no Centro de Diabetes da Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina 

(UNIFESP-EPM), no sentido de obter táticas para incrementar o controle metabólico dessa 

população com os recursos e insulinas disponíveis na maioria dos serviços públicos de 

assistência ao paciente com Diabetes Mellitus do Tipo 1 no Brasil.  
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2.1 Primário 

Comparar o controle glicêmico com a insulina humana associada à 

orientação intensiva do enfermeiro, ao dos análogos de insulina, com orientação de rotina, 

em jovens com Diabetes Mellitus do Tipo 1, em um serviço público de saúde terciário.  

 

2.2 Secundário 

Caracterizar os erros na terapêutica insulínica intensiva em pacientes com 

Diabetes Mellitus do Tipo 1 e descontrole metabólico. 
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3.1 Pacientes e coleta de dados 

Trata-se de um estudo prospectivo com duração de 6 meses, de dezembro 

de 2019 a junho de 2020, com 51 pacientes atendidos no Centro de Diabetes da 

Universidade Federal de São Paulo – Escola Paulista de Medicina (UNIFESP-EPM) e que 

assinaram a carta de consentimento após aprovação pelo Comitê de Ética da UNIFESP-EPM 

(Protocolo Nº 2.069.137). 

O convite aos pacientes para a participação no estudo foi feito de acordo 

com o comparecimento às consultas de rotina, contanto que preenchessem os critérios de 

inclusão. 

Os critérios de inclusão foram pacientes portadores de DM1 com idade entre 

10 e 18 anos, incompletos, e HbA1c ≥ 8,0% em uso de insulina humana NPH associado a 

insulina humana regular ou em uso de análogos de insulina. Foram excluídos da pesquisa 

pacientes que utilizam a terapia com bomba de infusão subcutânea contínua de insulina. 

O prontuário eletrônico do paciente (PEP) cujo acesso é pelo site 

www.hospitalsaopaulo.org.br, link Sistema de Gestão, foi o meio auxiliar para encontrar 

dados sociodemográficos dos pacientes, informações da doença e tratamento, dados 

laboratoriais, comorbidades, condutas médicas adotadas e encaminhamentos a outros 

profissionais dentro do serviço de saúde. 

Quanto à avaliação clínica foram verificados dados com relação à idade de 

diagnóstico, tempo de doença (do início até data da coleta de dados pelo PEP), medidas 

antropométricas (peso e estatura com balança Welmy® - Santa Bárbara d’Oeste - SP) e 

índice de massa corpórea (Kg/m2), prevalência de hipoglicemia autorreferida nível 2 e 3, 

http://www.hospitalsaopaulo.org.br/


 
MÉTODOS 

 22 
 
SANTOMAURO, CN. 

prática de atividade física regular (mais que duas vezes por semana, por mais de 30 

minutos), dieta com contagem de hidratos de carbono, controles de glicemia capilar diária 

autorreferidos, e esquema terapêutico com insulinas associadas ou não à metformina, 

considerando tipos e doses para cada paciente.  

A avaliação das complicações crônicas microvasculares do DM ocorreu de 

acordo com protocolo do Centro de Diabetes já publicado(115). 

Em relação à insulinoterapia o tratamento foi intensivo com múltiplas doses 

de insulina humana NPH (2-3x/dia) associada à insulina humana regular (3x/dia) ou à 

análogos de insulina de ação lenta (glargina ou detemir) associada à lispro, aspart ou 

glulisina às refeições, segundo contagem de hidratos de carbono e fator de sensibilidade à 

insulina para correção da glicemia. Os ajustes de dose de insulina foram realizados pela 

equipe médica de acordo com as glicemias de jejum, pré e pós prandial. 

 

3.2 Protocolo           

Os pacientes foram divididos em 2 grupos:  

1. Grupo Convencional (GC), composto por 24 pacientes que utilizam 

insulinas humanas e que receberam a intervenção educacional do 

enfermeiro;  

2. Grupo Análogo (GA), composto por 27 pacientes que utilizam os análogos 

de insulina, com a orientação educacional de rotina.  

A coleta de dados dos GC e GA foi complementada por meio de consultas de 

enfermagem, no Centro de Diabetes da UNIFESP-EPM, previamente agendadas, utilizando 
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um instrumento (Anexo 1) elaborado para identificação de problemas e de diagnósticos de 

enfermagem, estabelecimento de metas, intervenções e resultados de enfermagem em 

tempo 0; 3 e 6 meses. Este instrumento abrange a coleta de dados referentes ao contexto 

familiar do paciente, educação em diabetes (conhecimento acerca da doença e educação 

na aplicação de insulina), contexto escolar, alimentação, atividade física, monitoração e 

apoios ao tratamento da doença, e para cada resposta obtida foi dada uma pontuação, de 

acordo com o apresentado no Anexo 2, totalizando 12 pontos para o item conhecimento 

acerca da doença, 15 pontos para educação na aplicação de insulina (terapia insulínica), 4 

pontos para alimentação, 2 pontos para atividade física, 3 pontos para monitoração, 2 

pontos para contexto escolar e 5 pontos para apoios ao tratamento da doença. 

Apenas para o GC, nas consultas de enfermagem realizadas pelo enfermeiro, 

nos tempos 0; 3 e 6 meses, foi realizado um plano de enfermagem, individual, visando a 

educação em diabetes. O enfermeiro capacitou o GC em relação à nutrição, contagem de 

carboidratos e prática de atividade física mesmo não sendo um profissional especializado, 

mas tendo como referência o National Standards for Diabetes Self-Management Education 

(DSME)(116). 

As consultas de enfermagem realizadas no GC tinham duração de 

aproximadamente 40 minutos no tempo 0 e 20 minutos nos tempos 3 e 6 meses. Para o 

GA essas consultas tinham duração de 30 minutos no tempo 0 e 15 minutos nos tempos 3 

e 6 meses. 

As orientações educacionais consideradas de rotina são feitas pelo 

enfermeiro no momento em que o paciente é admitido no serviço de saúde. Em seguida, 

são realizadas apenas quando o médico solicita intervenção da enfermagem. 
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As consultas clínicas complementares da enfermagem ocorreram no tempo 

0; 3 e 6 meses. 

 

3.3 Laboratoriais 

Hemoglobina glicada (HbA1c): HPLC (High Performance Liquid 

Chromatography), valor normal de 3,5 a 5,6%, extraída do prontuário eletrônico nos 

tempos 0 e 6 meses. 

 

3.4 Estatísticos 

Na análise descritiva, as variáveis contínuas foram expressas em termos de 

medidas de resumo (média, mediana, desvio padrão e quartis), enquanto as variáveis 

categóricas foram expressas em termos de porcentagens.  

Foi verificada a correlação entre as variações de HbA1c e as variações de 

pontuações. Foi utilizado o modelo misto, em que os pacientes foram considerados como 

efeito aleatório e os grupos como efeito fixo. Foi feito um modelo para cada variável 

explicativa (as variáveis de pontuação). A variável HbA1c foi o desfecho. 

Para comparar os grupos em relação às variáveis com medidas repetidas, foi 

utilizado a ANOVA two way (Análise de Variância para dois fatores) para as variáveis 

contínuas e o modelo logístico misto para as variáveis categóricas, utilizando o grupo como 

efeito fixo e os indivíduos como efeito aleatório. 

Para verificar a diferença entre as medidas contínuas dentro de um mesmo 

grupo, foi utilizado o teste de Mann-Whitney pareado e o teste t pareado. Para verificar a 



 
MÉTODOS 

 25 
 
SANTOMAURO, CN. 

diferença entre as medidas categóricas dentro de um mesmo grupo, foi utilizado o teste de 

McNemar. 

Considerando as variáveis com medidas únicas, para a comparação de 

grupos em relação às variáveis contínuas foi utilizado o teste t-Student para variáveis que 

seguem distribuição normal (teste de Anderson-Darling) e para as demais foi utilizado o 

teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para as variáveis categóricas foi utilizado o teste 

Exato de Fisher. 

Foi utilizado abordagem LOCF (Last Observation Carried Forward) para tratar 

dados faltantes (missing) nas variáveis de medidas repetidas. 

O nível de significância adotado nos testes foi de 0,05. Foram consideradas 

hipóteses bicaudais.  

O software R versão 3.6.0 foi utilizado para a realização de todas as análises.  
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Neste estudo, dos 51 pacientes, 24 eram do GC, 27 do GA. 

No GC, 50% dos pacientes eram do sexo feminino, a média de idade foi de 

14,5 ± 2,0 anos, de peso foi 51,2 ± 11,4 kg; de IMC foi 21 ± 3,2 kg/m2 e de tempo de DM foi 

de 7,1 ± 3,1 anos. 

No GA, 51,9% dos pacientes eram do sexo masculino, a média de idade foi 

de 13,8 ± 2,3 anos, de peso foi 47,7 ± 15,6 kg, de IMC foi 19,6 ± 3,9 kg/m2 e de tempo de 

DM foi de 9 ± 3,5 anos. 

Em relação às variáveis sem tempo contínuo (idade, peso, IMC e tempo de 

DM) houve diferença estatística apenas em tempo de DM (p < 0,001) entre os 2 grupos, 

conforme mostra a tabela 1. 

Nenhum paciente do estudo apresentou qualquer complicação crônica 

clínica do DM, como retinopatia, nefropatia e neuropatia, entre outras, que o impedissem 

de comparecer às consultas médicas no Centro de Diabetes.  

Tabela 1:  Caracterização da população dos grupos convencional e análogo segundo idade, peso, 
IMC e tempo de DM. 

VARIÁVEL GRUPO  DP MD Q25% Q75% MÍN MÁX N p 

Idade 
(anos) 

GC 14,54 2,06 14,00 13,00 16,00 10,00 18,00 24 
0,555* 

GA 13,89 2,38 14,00 12,50 16,00 10,00 17,00 27 

Peso 
(kg) 

GC 51,28 11,46 51,00 45,50 60,10 25,50 70,00 24 
0,152** 

GA 47,74 15,61 45,50 37,50 53,50 19,85 94,00 27 

Índice de 
Massa 
Corporal 
(kg/m2) 

GC 21,05 3,26 20,40 19,18 22,74 14,95 28,00 24 

0,126* 

GA 19,66 3,97 19,07 17,41 20,44 15,00 32,53 27 

Tempo de 
DM (anos) 

GC 7,17 3,10 7,00 5,75 9,00 2,00 14,00 24 
< 0,001** 

GA 9,00 3,52 9,00 6,00 12,00 3,00 15,00 27 

GC: Grupo Convencional; GA: Grupo Análogo; : Média; DP: Desvio Padrão; MD: Mediana; Q25%: Quartil 25%; Q75%: 

Quartil 75%; MIN; mínimo; MÁX: Máximo; N: Número de casos; *Teste Kruskal-Wallis; **ANOVA. 
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Em relação às variáveis sem tempo categóricas, houve diferença estatística 

(p < 0,05), como mostra a tabela 2, em: 

• Renda familiar (p = 0,049): 75% do GC e 55,6% do GA tinham renda familiar 

de 1 a 3 salários mínimos, mas apenas 4,2% do GC recebiam mais que 3 

salários mínimos, enquanto 3,7% do GA tinham renda menor que 1 salário 

mínimo; 

• Pais separados (p = 0,001): 75% do GC tinham pais separados, ao contrário 

do grupo GA (37%); 

• Dose fixa de insulina pré-prandial (p = 0,033): 66,7% do GC e apenas 7,6% 

do GA usavam doses fixas; 

• Armazenamento correto da insulina (p = 0,033): a maioria do GA (92,6%) 

e 66,7% do GC fazem armazenamento correto da insulina; 

• Utiliza caneta de insulina (p = 0,000): apenas 12,5% do GC utiliza caneta de 

insulina, ao contrário do GA (92,6%); 

• Faz homogeneização da insulina (p = 0,000): em 100% dos casos do grupo 

análogo não se aplica este procedimento; 

• Faz associação de insulinas na mesma seringa corretamente, se indicado 

(p=0,000): 15% dos pacientes do GC não fazem associação correta das 

insulinas; 

• Contagem de hidratos de carbono autorreferida (p = 0,001): apenas 16,7% 

do GC faz a contagem, ao contrário do GA (66,7%); 

• Episódios de hipoglicemia autorreferida (níveis 2 ou 3) nos últimos 6 meses 

(p = 0,015): 58,3% do GC raramente possui episódios de hipoglicemia, 

enquanto 55,6% do GA apresenta semanalmente episódios 

hipoglicêmicos. No entanto, não houve registro de hipoglicemias diárias 

para o GA, ao contrário do GC (16,7%); 

• Aplicação de insulina na escola autorreferida (p = 0,005): apenas 29,2% do 

GC aplica na escola, ao contrário do GA (70,4%). 
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Tabela 2:  Comparação dos aspectos sociais, clínicos e de educação em diabetes entre os grupos 
convencional e análogo. 

VARIÁVEL CATEGORIA CONVENCIONAL ANÁLOGO p 

Sexo 
Feminino 12 (50,0%) 13 (48,2%) 

1,000 
Masculino 12 (50,0%) 14 (51,9%) 

Renda familiar 

> 1 salário mínimo 4 (16,7%) 1 (3,7%) 

0,049 
1 a 3 salários mínimos 18 (75,0%) 15 (55,6%) 

3 a 5 salários mínimos 1 (4,2%) 5 (18,5%) 

Não respondeu 1 (4,2%) 6 (22,2%) 

Quem é responsável pelo cuidado Pais 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Pais separados 

Não 4 (16,7%) 17 (63,0%) 

0,001 Sim 18 (75,0%) 10 (37,0%) 

Falecido 2 (8,3%) 0 (0%) 

Mora com 
Outros 1 (4,2%) 0 (0%) 

0,471 
Pais 23 (95,8%) 27 (100,0%) 

Quem aplica insulina 

Familiar 0 (0%) 1 (3,70%) 

1,000 Paciente 16 (66,7%) 17 (63,0%) 

Ambos 8 (33,3%) 9 (33,3%) 

Omite ou altera a dose 
autorreferida, sem indicação 
médica 

Não 13 (54,2%) 13 (48,2%) 
0,781 

Sim 11 (45,8%) 14 (51,9%) 

Dose fixa 
Não 16 (66,7%) 25 (92,6%) 

0,033 
Sim 8 (33,3%) 2 (7,4%) 

Sabe fator de sensibilidade 
Não 17 (70,8%) 20 (74,1%) 

1,000 
Sim 7 (29,2%) 7 (25,9%) 

Utiliza tabela para correção 
Não 11 (45,8%) 9 (33,3%) 

0,402 
Sim 13 (54,2%) 18 (66,7%) 

Seque os horários de aplicação 
adequadamente autorreferida 

Não 14 (58,3%) 15 (55,6%) 
1,000 

Sim 10 (41,7%) 12 (44,4%) 

Armazenamento correto 
Não 8 (33,3%) 2(7,4%) 

0,033 
Sim 16 (66,7%) 25 (92,6%) 

Utiliza caneta de insulina 

Não 20 (83,3%) 2 (7,4%) 

0,000 Sim 3 (12,5%) 25 (92,6%) 

Caneta + seringa 1 (4,2%) 0 (0%) 

Faz homogeneização da insulina 
em suspensão 

Não 1 (4,2%) 0 (0%) 

0,000 Sim 23 (95,8%) 0 (0%) 

Não se aplica 0 (0%) 27 (100,0) 

Aspira a dose certa Sim 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Faz associação de insulina na 
mesma seringa corretamente, se 
indicado 

Não 4 (16,7%) 0 (0%) 

0,000 Sim 20 (83,3%) 8 (29,6%) 

Não se aplica 0 (0%) 19 (70,4%) 

Realiza limpeza de pele com álcool 
a 70% 

Não 17 (70,8%) 20 (74,1%) 
1,000 

Sim 7 (29,2%) 7 (25,9%) 

Faz prega subcutânea adequada 
Não 2 (8,3%) 3 (11,1%) 

1,000 
Sim 22 (91,7%) 24 (88,9%) 

Ângulo da seringa está correto 
Não 6 (25,0%) 5 (18,5%) 

0,736 
Sim 18 (75,0%) 22 (81,5%) 
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Tabela 2:  Comparação dos aspectos sociais, clínicos e de educação em diabetes entre os grupos 
convencional e análogo. (cont.) 

VARIÁVEL CATEGORIA CONVENCIONAL ANÁLOGO p 

Sabe onde aplicar 
Não 0 (0%) 1 (3,7%) 

1,000 
Sim 24 (100,0%) 26 (96,3%) 

Faz rodízio dos locais de aplicação 
Não 5 (20,8%) 5 (18,5%) 

1,000 
Sim 19 (79,2) 22 (81,5%) 

Faz descarte correto de 
perfurocortante 

Não 1 (4,2%) 4 (14,8%) 
0,354 

Sim 23 (95,8%) 23 (85,2%) 

Metformina 
Não 23 (95,8%) 25 (92,6%) 

1,000 
Sim 1 (4,2%) 2 (7,4%) 

Sabe definir o diabetes 

Não 9 (37,5%) 4 (14,8%) 

0,082 Sim 6 (25,0%) 14 (51,9%) 

Parcial 9 (37,5%) 9 (33,3%) 

Sabe como age a insulina 

Não 10 (41,7%) 5 (18,5%) 

0,156 Sim 5 (20,8%) 11 (40,7%) 

Parcial 9 (37,5%) 11 (40,7%) 

Sabe quais tipos de insulina utiliza 
Não 0 (0%) 3 (11,1%) 

0,238 
Sim 24 (100,0%) 24 (88,9%) 

Sabe os sintomas da hipoglicemia 

Não 3 (12,5%) 4 (14,8%) 

0,560 Sim 17 (70,8%) 15 (55,6%) 

Parcial 4 (16,7%) 8 (29,6%) 

Faz glicemia capilar diariamente 
(autorreferida) 

Não 5 (20,8%) 2 (7,4%) 
0,232 

Sim 19 (79,2%) 25 (92,6%) 

Quantas vezes por dia 

1 a 3 vezes 9 (47,4%) 6 (24,0%) 

0,281 4 a 6 vezes 9 (47,4%) 16 (64,0%) 

Mais de 6 vezes 1 (5,3%) 3 (12,0%) 

Quem faz a glicemia 

Paciente 24 (100,0%) 22 (81,5%) 

0,117 Outros 0 (0%) 2 (7,4%) 

Ambos 0 (0%) 3 (11,1%) 

Adesão (autorreferida) 
Não 23 (95,8%) 24 (88,96%) 

0,612 
Sim 1 (4,2%) 9 (11,1%) 

Contagem de CHO (autorreferida) 
Não 20 (83,3%) 9 (33,3%) 

0,001 
Sim 4 (16,7%) 18 (66,7%) 

Faz acompanhamento com 
nutricionista 

Não 14 (58,3%) 15 (55,6%) 
1,000 

Sim 10 (41,7%) 12 (44,4%) 

Segue orientações nutricionais 
(autorreferida) 

Não 19 (79,2%) 20 &74,1%) 
0,749 

Sim 5 (20,8%) 7 (25,9%) 

Usa açúcar 
(autorreferida) 

Não 13 (54,2%) 22 (82,5%) 
0,068 

Sim 11 (45,8%) 5 (15,8%) 

Açúcar: uso diário 
(autorreferida) 

Não 6 (50,0%) 2 (40,0%) 
1,000 

Sim 6 (50,0%) 3 (60,0%) 

Quem prepara as refeições 
Pais 22 (91,7%) 25 (92,6%) 

1,000 
Outros 2 (8,3%) 2 (7,4%) 

Atividade física autorreferida com 
duração de pelo menos 30 
minutos 

Não 6 (25,0%) 7 (25,9%) 
1,000 

Sim 18 (75,0%) 20 (74,1%) 
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Tabela 2:  Comparação dos aspectos sociais, clínicos e de educação em diabetes entre os grupos 
convencional e análogo. (cont.) 

VARIÁVEL CATEGORIA CONVENCIONAL ANÁLOGO p 

Atividade física pelo menos 2x   
por semana  

Não 2 (11,1%) 0 (0%) 
0,218 

Sim 16 (88,9%) 20 (100,0%) 

Tipo de atividade física 

Escola 6 (33,3%) 10 (50,0%) 

0,087 Outros 12 (66,7%) 7 (35,0%) 

Escola + outros 0 (0%) 3 (15,0%) 

Retinopatia Não 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Nefropatia Não 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Neuropatia Não 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Macrovasculares Não 24 (100,0%) 27 (100,0%) 1,000 

Hipoglicemia autorreferida 
Não 0 (0%) 1 (3,7%) 

1,000 
Sim 24 (100,0%) 26 (96,3%) 

Quantos episódios de hipoglicemia 
nos últimos 6 meses 
(autorreferida) 

Nenhum 0 (0%) 1 (3,7%) 

0,015 
Raro 14 (58,3%) 11 (40,7%) 

Semanalmente 6 (25,0%) 15 (55,6%) 

Diariamente 4 (16,7%) 0 (0%) 

Soube corrigir a hipoglicemia 
(autorreferido) 

Não 20 (83,3%) 17 (63,0%) 
0,127 

Sim 4 (16,7%) 10 (37,0%) 

Cetoacidose (tempo 0) 
Não 20 (83,3%) 26 (96,3%) 

0,175 
Sim 4 (16,7%) 1 (3,7%) 

Comorbidades 
Não 20 (80,3%) 21 (77,8%) 

0,731 
Sim 4 (16,7%) 6 (22,8%) 

Aplica na escola 
Não 17 (70,8%) 8 (29,6%) 

0,005 
Sim 7 (29,2%) 19 (70,4%) 

Sente dificuldade em aplicar na 
escola (autorreferido) 

Não 6 (85,7%) 18 (94,7%) 
0,474 

Sim 1 (14,3%) 1 (5,3%) 

Quem aplica na escola 
Paciente 7 (100,0%) 18 (94,7%) 

1,000 
Outros 0 (0%) 1 (5,3%) 

Enfrenta problemas com a doença 
na escola (autorreferido) 

Não 17 (81,0%) 25 (92,6%) 
0,383 

Sim 4 (19,1%) 2 (7,4%) 

Quem sabe do diabetes 
(autorreferido) 

Família 1 (4,2%) 0 (0%) 

0,134 
Família, amigos e escola 16 (66,7%) 24 (88,9%) 

Família e amigos 6 (25,0%) 2 (7,4%) 

Família e escola 1 (4,2%) 1 (3,7%) 

Procura serviço de saúde quando 
tem alteração com a glicemia 
(autorreferido) 

Não 3 (12,5%) 1 (3,7%) 
0,331 

Sim 21 (87,5%) 26 (96,3%) 

Comparece a todas as consultas 
médicas (autorreferido) 

Não 3 (12,5%) 3 (11,1%) 
1,000 

Sim 21 (87,5%) 24 (88,9%) 

Utiliza aplicativos de celular para 
tratamento de diabetes 

Não 20 (83,3%) 17 (63,0%) 
0,127 

Sim 4 (16,7%) 10 (37,0%) 
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Em relação às variáveis de medidas repetidas (temporais) contínuas 

conhecimento acerca da doença, educação para aplicação de insulina, contexto escolar, 

alimentação, atividade física, monitorização, apoios ao tratamento da doença, temos as 

principais métricas, no tempo 0 e 6 meses, dos grupos análogo e convencional (Tabela 3). 

Tabela 3: Descrição das variáveis conhecimento acerca da doença, educação para aplicação de 
insulina, contexto escolar, alimentação, atividade física, monitorização e apoios ao 
tratamento da doença entre os grupos convencional e análogo nos tempos 0 e 6 meses. 

VARIÁVEL GRUPO T  DP MD Q25% Q75% MIN. MAX N 

Educação em diabetes 
(conhecimento acerca 
da doença) (pts) 

GC 
0 6,79 2,21 6,00 5,00 8,00 3,00 11,00 24 

6 6,96 2,27 6,00 5,00 9,00 4,00 11,00 24 

GA 
0 7,67 2,06 8,00 7,00 9,00 1,00 11,00 27 

6 7,78 2,12 8,00 7,00 9,00 1,00 11,00 27 

Educação em diabetes 
(para aplicação de 
insulina) (pts) 

GC 
0 68,06 10,04 66,67 60,00 76,33 46,67 86,67 24 

6 69,72 12,58 66,67 60,00 80,00 46,67 86,67 24 

GA 
0 57,94 9,17 57,14 53,85 61,54 38,46 76,92 27 

6 58,99 9,43 57,14 53,85 66,76 38,46 76,92 27 

Contexto escolar (pts) 

GC 
0 1,76 0,54 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 24 

6 1,76 0,54 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 24 

GA 
0 1,89 0,42 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 27 

6 1,89 0,42 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 27 

Alimentação (pts) 

GC 
0 1,29 0,95 1,00 1,00 2,00 0,00 4,00 24 

6 1,42 0,88 1,50 1,00 2,00 0,00 4,00 24 

GA 
0 2,19 1,04 2,00 2,00 3,00 0,00 4,00 27 

6 2,19 1,14 3,00 1,00 3,00 0,00 4,00 27 

Atividade física (pts) 

GC 
0 1,42 0,88 2,00 0,75 2,00 0,00 2,00 24 

6 1,08 1,02 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 24 

GA 
0 1,63 0,75 2,00 2,00 2,00 0,00 2,00 27 

6 1,48 0,78 2,00 1,00 2,00 0,00 2,00 27 

Monitorização (pts) 

GC 
0 1,21 0,83 1,00 1,00 2,00 0,00 3,00 24 

6 1,46 0,83 2,00 1,00 2,00 0,00 3,00 24 

GA 
0 1,78 0,70 2,00 1,00 2,00 0,00 3,00 27 

6 1,70 0,67 2,00 1,00 2,00 0,00 3,00 27 

Apoios ao tratamento da 
doença (pts) 

GC 
0 3,13 0,90 3,00 3,00 4,00 1,00 5,00 24 

6 3,08 0,93 3,00 2,75 4,00 1,00 5,00 24 

GA 
0 3,79 1,01 4,00 3,00 4,00 1,00 5,00 27 

6 3,78 1,01 4,00 3,00 4,00 1,00 5,00 27 

T: Tempo (meses); : Média; DP: Desvio Padrão; MD: Mediana; Q25%: Quartil 25%; Q75%: Quartil 75%; MIN; mínimo; 

MÁX: Máximo; N= Número de casos; GC: Grupo Convencional; GA: Grupo Análogo. 
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Em relação às variáveis de medidas repetidas (temporais) contínuas peso, 

dose de insulina e HbA1c, temos as principais métricas, no tempo 0 e 6 meses, dos grupos 

convencional e análogo (Tabela 4; Figura 1). 

Tabela 4: Descrição dos valores de peso, dose de insulina e HbA1c dos grupos convencional e 
análogo nos tempos 0 e 6 meses. 

VARIÁVEL GRUPO T  DP MD Q25% Q75% MIN. MAX N 

Peso (kg) 

GC 
0 57,11 11,52 55,35 50,75 65,50 32,00 76,70 24 

6 58,35 10,74 59,00 52,98 63,88 36,00 79,90 24 

GA 
0 57,47 13,34 55,50 48,30 64,50 28,00 91,30 27 

6 59,93 12,48 57,00 52,50 68,50 30,60 90,00 27 

Dose de insulina 
(UI/kg/dia) 

GC 
0 0,91 0,24 0,87 0,76 1,00 0,52 1,46 24 

6 0,90 0,28 0,89 0,72 1,14 0,40 1,34 24 

GA 
0 0,69 0,30 0,55 0,46 0,87 0,30 1,29 27 

6 0,73 0,32 0,70 0,45 0,94 0,30 1,40 27 

Hemoglobina glicada 
(%) 

GC 
0 11,45 2,21 11,00 10,15 12,55 8,50 16,40 24 

6 10,98 2,13 10,60 9,95 12,43 7,60 15,10 24 

GA 
0 10,01 1,84 9,50 8,75 10,65 8,00 16,10 27 

6 9,76 1,98 9,50 8,80 10,75 4,90 13,3 27 

T: Tempo (meses); : Média; DP: Desvio Padrão; MD: Mediana; Q25%: Quartil 25%; Q75%: Quartil 75%; MIN; mínimo; 

MÁX: Máximo; N: Número de casos; GC: Grupo Convencional; GA: Grupo Análogo. 

 

Na comparação intragrupos das variáveis contínuas, dentro de cada grupo 

foi comparado a variável no tempo 6 versus tempo 0.  

Não houve diferença estatística (p > 0,05) no GC nas variáveis entre os 

tempos 0 e 6 meses (Tabela 5). 
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Figura 1: Comparação do peso (A); dose de insulina (B) e HbA1c (C) entre os tempos 0 e 6 meses 
nos grupos convencional e análogo.  
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Tabela 5:  Comparação intragrupo das variáveis conhecimento acerca da doença, educação para 
aplicação de insulina, contexto escolar, alimentação, atividade física, monitorização, 
apoios ao tratamento da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 
no grupo convencional. 

VARIÁVEL T MÉDIA ± DP MEDIANA (IQR) p TESTE 

Educação em diabetes  
(conhecimento acerca da doença) (pts) 

0 6,79 ± 2,21 6 (5 – 8) 
0,518 

Mann-Whitney 
(pareado) 6 6,69 ±2,27 6 (5 – 9) 

Educação em diabetes 
(para aplicação de insulina) (pts) 

0 68,06 ± 10,40 66,67 (60 – 73,33) 
0,162 

Teste t 
(pareado) 6 69,72 ± 12,58 66,67 (60 – 80) 

Contexto escolar (pts) 
0 1,76 ± 0,54 2 (2 – 2) 

1,000 
Mann-Whitney 

(pareado) 6 1,76 ± 0,54 2 (2 – 2) 

Alimentação (pts) 
0 1,29 ± 0,95 1 (1 – 2) 

0,351 
Mann-Whitney 

(pareado) 6 1,42 ± 0,88 1,5 (1 – 2) 

Atividade física (pts) 
0 1,42 ± 0,88 2 (0,75 – 2) 

0,135 
Mann-Whitney 

(pareado) 6 1,08 ± 1,02 2 (0 – 2) 

Monitorização (pts) 
0 1,21 ± 0,83 1 (1 – 2) 

0,105 
Mann-Whitney 

(pareado) 6 1,46 ± 0,83 2 (1 – 2) 

Apoios ao tratamento da doença 
(pts) 

0 3,13 ± 0,9 3 (3 – 4) 
1,000 

Mann-Whitney 
(pareado) 6 3,08 ± 0,93 3 (2,7 – 4) 

Peso (kg) 
0 57,11 ± 11,52 55,35 (50,75 - 65,6) 

1,131 
Teste t 

(pareado) 6 58,35 ± 10,74 59 (52,98 – 63,88) 

Dose de insulina (UI/kg/dia) 
0 0,91 ± 0,24 0,87 (0,76 – 1) 

0,824 
Teste t 

(pareado) 6 0,9 ± 0,28 0,89 (0,72 – 1,14) 

Hemoglobina glicada (%) 
0 11,45 ± 2,21 11 (10,15 – 12,55) 

0,208 
Teste t 

(pareado) 6 10,98 ± 2,13 10,6 (9,95 – 12,43) 

T: Tempo (meses) 

 

Não houve diferença estatística (p > 0,05) no GA nas variáveis entre os 

tempos 0 e 6 meses (Tabela 6). 

Na comparação intergrupos (GC versus GA) das variáveis contínuas nos 

tempos 0 e 6 meses, houve diferença estatística (p = 0,018) em monitorização, como 

mostra a tabela 7 com a média de monitoração. 
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Tabela 6:  Comparação intragrupo das variáveis conhecimento acerca da doença, educação para 
aplicação de insulina, contexto escolar, alimentação, atividade física, monitorização, 
apoios ao tratamento da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 
no grupo análogo. 

VARIÁVEL T MÉDIA ± DP MEDIANA (IQR) p TESTE 

Educação em diabetes  
(conhecimento acerca da doença) (pts) 

0 7,76 ± 2,06 8 (7 – 9) 
0,299 

Mann-
Whitney 

(pareado) 6 7,78 ±2,12 8 (7 – 9) 

Educação em diabetes 
(para aplicação de insulina) (pts) 

0 57,94 ± 9,17 57,14 (53,85 – 61,76) 
0,103 

Teste t 
(pareado) 6 58,99 ± 9,43 57,14 (53,85 – 66,76) 

Contexto escolar (pts) 
0 1,89 ± 0,42 2 (2 – 2) 

1,000 
Mann-

Whitney 
(pareado) 6 1,89 ± 0,42 2 (2 – 2) 

Alimentação (pts) 
0 2,19 ± 1,04 2 (2 – 3) 

1,000 
Mann-

Whitney 
(pareado) 6 2,19 ± 1,14 3 (1 – 3) 

Atividade física (pts) 
0 1,63 ± 0,79 2 (2 – 2) 

0,484 
Mann-

Whitney 
(pareado) 6 1,48 ± 0,89 2 (1 – 2) 

Monitorização (pts) 
0 1,78 ± 0,70 2 (1 – 2) 

0,424 
Teste t 

(pareado) 6 1,70 ± 0,67 2 (1 – 2) 

Apoios ao tratamento da doença 
(pts) 

0 3,78 ± 1,01 4 (3 – 4) 
1,000 

Mann-
Whitney 

(pareado) 6 3,78 ± 1,01 4 (3 – 4) 

Peso (kg) 
0 57,47 ± 13,34 55,5 (48,3 - 64,5) 

0,057 
Teste t 

(pareado) 6 59,93 ± 12,48 57 (52,5 – 68,5) 

Dose de insulina (UI/kg/dia) 
0 0,69 ± 0,30 0,55 (0,66 – 0,87) 

0,375 
Mann-

Whitney 
(pareado) 6 0,9 ± 0,28 0,89 (0,72 – 1,14) 

Hemoglobina glicada (%) 
0 10,01 ± 1,84 9,5 (8,75 – 10,65) 

0,839 
Mann-

Whitney 
(pareado) 6 9,76 ± 1,98 9,5 (8,8 – 10,75) 

T: Tempo (meses) 
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Tabela 7: Comparação intergrupos das variáveis conhecimento acerca da doença, educação para 
aplicação de insulina, contexto escolar, alimentação, atividade física, monitorização, 
apoios ao tratamento da doença, peso, dose de insulina e HbA1c nos tempos 0 e 6 meses 
nos grupos convencional e análogo. 

 

O estudo mostrou que o acréscimo de 1 ponto em conhecimento acerca da 

doença reduz em média -0,23 p.p na hemoglobina glicada (p = 0,048), em educação para 

aplicação de insulina reduz em média -0,08 p.p na hemoglobina glicada (p = 0,000), em 

alimentação reduz em média -0,76 p.p na hemoglobina glicada (p = 0,001) e em 

monitoração reduz em média -0,92 p.p na hemoglobina glicada (p = 0,002) (Tabela 8; Figura 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEL Grupo Comparado p 

Educação em Diabetes (conhecimento acerca da doença (pts) Convencional x Análogo 0,826 

Educação em Diabetes (para aplicação de insulina (pts) Convencional x Análogo 0,585 

Alimentação (pts) Convencional x Análogo 0,331 

Atividade física (pts) Convencional x Análogo 0,558 

Monitorização (pts) Convencional x Análogo 0,018 

Apoios ao tratamento da doença (pts) Convencional x Análogo 0,317 

Peso (kg) Convencional x Análogo 0,705 

Dose de insulina (UI/kg/dia) Convencional x Análogo 0,351 

Hemoglobina glicada (%) Convencional x Análogo 0,524 
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Tabela 8: Correlações entre as variáveis conhecimento acerca da doença, educação para aplicação 
de insulina, contexto escolar, alimentação, atividade física, monitorização e apoios ao 
tratamento da doença para redução da HbA1c. 

* p < 0,005 

 

 

 

Figura 2: Redução média em pontos percentuais da HbA1c correspondente ao acréscimo de um 
ponto no conhecimento da doença, educação para aplicação de insulina, alimentação e 
monitoração da glicemia. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEL COEFICIENTE ERRO PADRÃO p 

Educação em Diabetes (conhecimento acerca da doença (pts) -0,23 0,11 0,048* 

Educação em Diabetes (para aplicação de insulina (pts) -0,08 0,02 0,000* 

Contexto escolar (pts) -0,62 0,57 0,287 

Alimentação (pts) -0,76 0,21 0,001* 

Atividade física (pts) 0,07 0,22 0,740 

Monitorização (pts) -0,92 0,27 0,002* 

Apoio ao tratamento da doença (pts) -0,38 0,26 0,161 
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Em relação à variável categórica hipoglicemia foi feito uma comparação 

intragrupo, como mostra a tabela 9, no tempo 0 e 6 meses. Nos dois grupos de estudo, não 

houve diferença estatística entre quem não teve hipoglicemia semanal no tempo 0 e no 

tempo 6, assim como não houve diferença estatística entre quem teve 1 ou mais vezes 

hipoglicemia semanal no tempo 0 e 6 meses.  

Na comparação intergrupo, também não houve diferença estatística (p = 0,560)  

 

Tabela 9: Comparação da frequência de episódios de hipoglicemia dos grupos convencional e 
análogo nos tempos 0 e 6 meses. 

 

 

 

 

 

 

 

VARIÁVEL CATEGORIA 
TEMPO 
(meses) 

GRUPO 
CONVENCIONAL 

GRUPO 
ANÁLOGO 

Hipoglicemia semanal 

NÃO 0 13 (54,2%) 15 (55,6%) 

1x ou mais por 
semana 

0 11 (45,8%) 12 (44,4%) 

Hipoglicemia semanal 

NÂO 6 12 (50,0%) 16 (59,3%) 

1x ou mais por 
semana 

6 12 (50,0%) 11 (40,7%) 

     

  p 1,000 0,572 
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O estudo mostrou que a insulina humana associada a uma orientação 

intensiva de enfermagem não se mostrou inferior às insulinas análogas em relação ao 

controle glicêmico (médias de HbA1c) e ao número de hipoglicemias por semana, durante 

24 semanas, em indivíduos com Diabetes Mellitus do tipo 1, na faixa etária de 10 a 18 anos, 

fora dos alvos glicêmicos (HbA1c basal: 10,0 a 11,5%). Entretanto, a melhora do nível de 

educação em diabetes (conhecimento sobre a doença, aplicação de insulina, nutrição e 

monitoração glicêmica), por meio da orientação intensiva da enfermeira, contribuíram 

para uma melhora do controle glicêmico no grupo de pacientes em uso de insulina humana. 

Paralelamente, o estudo evidenciou também o baixo poder aquisitivo da 

população em uso de insulina humana se comparado àquele em uso de insulinas análogas. 

Sabe-se que os gastos com o tratamento do diabetes, que incluem 

insulinoterapia e monitoração intensiva da glicemia, são altos(1). De acordo com a Portaria 

Nº 2.583, de 10 de outubro de 2007, as insulinas humanas convencionais são fornecidas 

gratuitamente pelo SUS para o tratamento do diabetes, o que favorece principalmente 

esses indivíduos de baixa renda. 

Por serem medicamentos de alto custo, os indivíduos que necessitam de 

alguns tipos de análogos de insulina precisam autofinanciar o tratamento medicamentoso, 

abrir um processo administrativo como no caso do estado de São Paulo ou abrir processo 

judicial contra os municípios (judicialização). Desta maneira, cada vez mais tem-se 

observado o aumento da demanda judicial por medicamentos não disponibilizados pelo 

SUS(117). Sendo assim, o fenômeno de judicialização para o acesso de medicamentos tem 

sido objeto de estudo no Brasil(118). 
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O estudo mostrou que a maioria dos pacientes do grupo convencional possui 

pais separados. A renda familiar mais baixa pode estar relacionada à separação dos pais. A 

dissolução conjugal conduz, na maioria dos casos, a uma diminuição da segurança 

financeira. Geralmente, os pais que ficaram com a guarda dos filhos sentem um 

considerável declínio nos recursos econômicos para responder às necessidades da família 

e isso é um dos principais fatores de risco para a má adaptação da criança à separação, uma 

vez que a redução do rendimento familiar pode corresponder a uma quebra no seu bem 

estar real e subjetivo, traduzido no decréscimo de recursos financeiros disponíveis para a 

saúde, educação, atividades extracurriculares, acesso a bens culturais e de entretenimento 

e aquisição de produtos utilizados diariamente(119,120). 

Neste estudo, a maioria dos pacientes tanto do grupo convencional quanto 

análogo não utiliza dose fixa de insulina, especialmente no grupo análogo. Isto pode ser 

explicado pelo fato de que estes pacientes realizam o modelo de terapia basal-bolus com 

correções de acordo com a glicemia no momento da medição e com contagem de hidratos 

de carbono, o que também foi mostrado no estudo. Para pacientes que não realizam esta 

contagem, a quantidade de hidratos de carbono de cada uma das refeições do dia deve ser 

fixa, sem variações de um dia para o outro(120). 

A estratégia de contagem de hidratos de carbono já é recomendada pelas 

Sociedades Científicas, no Brasil e no mundo, há mais de 20 anos, em especial, para o 

tratamento do DM tipo 1. Essa estratégia melhora a qualidade de vida do paciente e 

oferece uma variedade de opções alimentares para as pessoas com diabetes. Ela é baseada 

na proposta da alimentação saudável, na qual devem ser utilizados todos os grupos de 

alimentos. O segredo está na relação entre a quantidade adequada do alimento e sua 



 
DISCUSSÃO 

 

 43 
 
SANTOMAURO, CN. 

associação com o tratamento medicamentoso. A Sociedade Brasileira de Diabetes lançou 

o primeiro Manual Oficial de Contagem de Carboidratos em 2003 que, desde então, vem 

sendo aperfeiçoado com ampliação da lista de alimentos(122).  

Foi verificado no estudo que em ambos os grupos a maioria realiza o 

armazenamento correto da insulina. A insulina que ainda não foi aberta deve ser guardada 

na geladeira na temperatura entre 2 e 8oC. Depois de aberta, pode ser deixada à 

temperatura ambiente (menor do que 30oC) por 30 dias, com exceção da Detemir 

(Levemir), que pode ficar em temperatura ambiente por até 42 dias. É importante manter 

todos os tipos de insulina longe da luz e do calor(42).  

O grupo análogo, neste estudo, utiliza mais a caneta, outro dispositivo de 

aplicação de insulina, em comparação com o grupo convencional. 

Apesar dos avanços tecnológicos relacionados aos dispositivos para aplicar 

insulina, a seringa ainda é o dispositivo mais utilizado no Brasil. O tipo de insulina e a dose 

prescrita devem atender às necessidades de cada paciente. Assim, é comum a prescrição 

de doses pequenas e ímpares, de insulina rápida ou de análogo de insulina rápida, para 

crianças e adolescentes. Nesses casos, as opções são seringas de 50 e 30 unidades, que 

registram, com precisão, doses ímpares(42).  

Os pacientes em uso de insulinas NPH e regular, dentro da faixa etária 

determinada pelo Ministério da Saúde, podem procurar a Unidade Básica de Saúde de 

referência na sua região para ter acesso às canetas aplicadoras. As canetas para aplicar 

insulina têm se tornado uma opção popular nos últimos anos. Existem canetas 

recarregáveis e descartáveis. Em 2019, o SUS iniciou a dispensação de caneta de insulina 
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descartável, uma grande conquista para o tratamento com insulina no Brasil. Este 

dispositivo tornou o tratamento do diabetes mais prático e simplificado para crianças, 

adultos e idosos. As canetas em comparação com a insulina vendida em frasco são mais 

práticas. Não precisam de refrigeração, são portáteis, discretas, fáceis de manipular e 

permitem controle mais preciso da dose. Essas vantagens proporcionam maior aceitação 

social e melhor adesão ao tratamento, colaborando para o melhor controle glicêmico. A 

desvantagem está no custo, que é mais elevado do que o medicamento vendido em frasco. 

Fabricantes de insulina têm investido em lançamentos de insulinas para uso exclusivo em 

canetas(121). 

A homogeneização da insulina fez-se presente de maneira correta em 95,8% 

dos pacientes do grupo convencional, visto que a insulina NPH é uma substância bifásica e 

necessita deste procedimento antes de sua aplicação(121). Recomenda-se movimentar o 

frasco de dez a vinte vezes; a caneta vinte vezes e a seringa com insulina previamente 

preparada, também vinte vezes(121,123). 

É comum, na prática clínica, o preparo de dois tipos de insulina na mesma 

seringa(124,125). Esta associação diminui o número de injeções, porém requer habilidade, 

conhecimento da técnica e atenção especial(42). 

As insulinas glargina, degludeca e detemir não podem ser misturadas com 

nenhuma outra insulina na mesma seringa(42). 

Segundo uma pesquisa que comparou o perfil sérico de insulina lispro após 

uma injeção subcutânea, separada e misturada com insulina glargina, a mistura diminuiu a 

concentração sérica de pico de insulina lispro além de alterar suas características de 

insulina rápida(126). 

https://www.drogarialiviero.com.br/blog/guia-da-diabetes/
https://www.drogarialiviero.com.br/blog/comprar-medicamentos-na-internet/
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No estudo, a percentagem de pacientes que associam as insulinas é maior 

no grupo convencional, já que estes utilizam insulinas que podem ser associadas numa 

mesma seringa e não utilizam, em sua maioria, a caneta como dispositivo de aplicação. 

Sabe-se que os análogos de insulina causam menos episódios de 

hipoglicemia(33,34), inclusive noturnas(35,36,37). Em relação à hipoglicemia autorreferida, o 

estudo mostrou que, no tempo zero, o grupo análogo possuía mais episódios na semana 

em comparação com o grupo convencional, o que pode justificar o uso de análogos nesses 

pacientes. Ao final de 6 meses, não houve diferença estatística em nenhum dos grupos nem 

intergrupos em relação à presença de hipoglicemia semanal. Entretanto, sabe-se que a 

educação em diabetes pode favorecer a diminuição de episódios de hipoglicemias uma vez 

que o paciente bem orientado tende a realizar as aplicações de insulina corretamente e em 

horários adequados, as refeições e a atividade física de maneira indicada e a fazer mais 

testes glicêmicos para monitoramento ao longo do dia. 

No estudo, a maioria dos pacientes do grupo análogo faz autoaplicação da 

insulina na escola.  Crianças e jovens com DM, assim como todas as crianças, passam boa 

parte do dia na escola, portanto a comunicação próxima e a cooperação do pessoal do 

estabelecimento são essenciais para o gerenciamento da doença e a segurança(121). 

Segundo o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo(127), crianças, 

dependendo da idade, podem ser treinadas a realizar glicemia capilar e aplicar insulina 

e/ou ingerir açúcar conforme resultado, no ambiente escolar, sendo recomendável fazê-lo 

sob supervisão de um adulto.  

Na comparação intergrupos (convencional versus análogo) das variáveis 

contínuas nos tempos 0 e 6 meses, houve diferença estatística em monitoração, mostrando 



 
DISCUSSÃO 

 

 46 
 
SANTOMAURO, CN. 

que o grupo convencional, ao longo de 6 meses, com educação intensiva em diabetes 

realizada pelo enfermeiro aumentou o número de glicemias capilares diárias. 

O desenvolvimento da automonitorização da glicemia capilar (AMGC) 

revolucionou o manejo do DM(128). Atualmente, a AMGC é preconizada para pacientes com 

todos os tipos de diabetes em uso de insulina. Para pacientes com múltiplas injeções de 

insulina, a AMGC deve ser feita no mínimo quatro vezes ao dia, geralmente antes das 

refeições e ao deitar(46,129). Esse método é bastante útil na avaliação do controle glicêmico, 

de modo complementar à dosagem de HbA1c, permitindo aos próprios pacientes 

identificarem a glicemia capilar (Gli.Cap) em diversos momentos do dia e, assim, corrigir 

com mais rapidez os picos hiperglicêmicos ou episódios de hipoglicemia. Além disso, amplia 

a compreensão sobre o efeito dos diversos alimentos, do estresse, das emoções e dos 

exercícios sobre a glicemia(121). 

O estudo mostrou que o acréscimo de 1 ponto nas variáveis conhecimento 

acerca da doença, educação para aplicação de insulina, alimentação e monitorização teve 

diferença estatística para a redução na HbA1c, mostrando que a presença do enfermeiro 

na educação intensiva do diabetes é eficaz. No entanto, verificou-se que o acréscimo de 1 

ponto nas variáveis contexto escolar, atividade física e apoio ao tratamento da doença não 

teve diferença estatística na redução de HbA1c, pois, provavelmente são variáveis que 

dependem fortemente de fatores externos e não apenas do paciente e profissional de 

enfermagem, como a escola e o sistema de saúde. 

Nem todos os pacientes com diabetes são bem orientados em relação à 

doença e suas consequências, o que pode agravar o controle do diabetes e favorecer o 
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surgimento de complicações. Assim, a atuação dos profissionais da saúde na promoção de 

hábitos de vida saudáveis é necessária. 

A educação em diabetes é essencial para que o paciente e sua família sejam 

capazes de manejar a doença no cotidiano. Pode ser definida como o processo de munir a 

criança e sua família de conhecimentos, habilidades e técnicas que permitam o 

autocuidado, o manejo de crises e a aquisição de autonomia para realizar adaptações no 

estilo de vida da pessoa, visando ao melhor controle glicêmico, à prevenção das 

complicações agudas e crônicas e à qualidade de vida(130,131). 

Existem na literatura estudos que avaliam diferentes instrumentos aplicados 

a pacientes com diabetes. Alguns deles analisam, por exemplo, a execução das técnicas de 

monitorização glicêmica capilar e a técnica de preparo e aplicação de insulina(132). 

A falta de conhecimento da doença pode interferir de forma direta ou 

indireta em todo o processo terapêutico e de adesão ao tratamento. Entender a etiologia, 

os sinais e sintomas, as modalidades de tratamento e as complicações agudas e crônicas 

relacionadas a este agravo pode atuar como elo fundamental no processo de aderência. 

No entanto, existe uma diferença entre ter o conhecimento e conseguir aplicá-lo no dia a 

dia(133). 

Os adolescentes, geralmente, negam a própria doença(67) e fatores 

emocionais e distúrbios alimentares podem interferir no controle glicêmico e complicações 

do diabetes(68,69). Desta maneira, faz-se necessário programas de educação em diabetes 

com profissionais capacitados que levem em consideração as especificidades desta fase. É 

muito importante avaliar a criança ou adolescente e a família no momento do diagnóstico, 
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desmistificando os preconceitos no ambiente familiar, estabelecendo boa aceitação e 

convívio com a doença(134). 

Algumas dificuldades foram encontradas neste estudo. Não houve 

regularidade nas consultas médicas destes pacientes devidas principalmente ao seu não 

comparecimento no Centro de Diabetes. O curto período do estudo não possibilitou novos 

resultados a serem avaliados. E a pandemia pelo coronavírus-19 no ano de 2020 interferiu 

na rotina diária de alimentação, atividade física, sono, entre outros, podendo ter trazido 

consequências para o controle glicêmico dos pacientes. 

A educação multiprofissional e interdisciplinar, na qual o enfermeiro, ao lado 

do médico e do nutricionista, compõem a equipe mínima, para atenção ao paciente com 

diabetes, deve ser contínua, obedecer as particularidades familiares, individuais e sua 

condição social. 
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O uso da insulina humana, associada à orientação intensiva da enfermagem, 

não foi inferior ao uso da insulina análoga, associada a orientação de rotina, no controle 

glicêmico e na prevalência de hipoglicemia em um grupo de pacientes adolescentes com 

Diabetes Mellitus do tipo 1 durante 24 semanas. Entretanto, foi evidenciado que a 

educação em saúde com ênfase no conhecimento sobre a doença, aplicação de insulina, 

nutrição e monitoração da glicemia capilar diária, são capazes de provocar alterações 

significativas e imediatas no controle glicêmico mesmo nessa fase da vida onde este é 

mundialmente reconhecido como difícil.   
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ANEXOS



 

 
 

Anexo 1  

CONSULTA DE ENFERMAGEM - COLETA DE DADOS 

 

Data:____/____ /____ 

 

I. Identificação do Paciente 

Nome: _____________________________________    

Sexo: (   )  F  (   )  M  Idade:   ________ 

Responsável: ___________________   Grau de parentesco:_______________________ 

Valor de HbA1c: ___________ 

 

II. Contexto familiar 

1. Renda familiar: (   ) menor que 1 salário mínimo 

  (   ) 1 a 3 salários mínimos 

  (   ) 3 a 5 salários mínimos 

  (   ) maior que 5 salários mínimos 

2. Quem é responsável pelo cuidado? ______________________ 

3. Pais são separados: (   ) Sim  (   ) Não 

4. Mora com: _______________________________ 

5. Quem aplica a insulina: (   ) Paciente  (   ) Familiar 

 

III. Educação em diabetes - Conhecimento acerca da doença  

Paciente tem conhecimento de: 

1. Definição de diabetes? (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcial  

2. Como age a insulina?   (   ) Sim  (   ) Não  (   ) Parcial   

3. Quais tipos de insulina utiliza? (   ) Sim  (   ) Não (   ) Parcial  

4. Sintomas de hipoglicemia?  (   ) Sim  (   ) Não   

A. Quantos episódios de hipoglicemia teve nos últimos 6 meses? ______________ 

B. Soube corrigir hipoglicemia? (   ) Sim  (   ) Não   

 

 

 



 

 
 

IV. Educação em diabetes - Educação para aplicação de insulina 

1. 

Tipo Dose Tipo Dose 

NPH (   ) _______________ Regular (   ) _______________ 

Glargina (   ) _______________ Lispro (   ) _______________ 

Levemir (   ) _______________ Aspart (   ) _______________ 

 

2 Omite ou altera a dose, sem indicação médica: (   ) Sim  (   ) Não 

 Motivo: ___________________________________________________________ 

3 Dose fixa: (   ) Sim   ( ) Não 

4 Sabe fator de sensibilidade (FS): (   ) Sim  (   ) Não 

5 Utiliza tabela para correção: (   ) Sim  (   ) Não 

6 Segue os horários de aplicação adequadamente: (   ) Sim  (   ) Não 

7 Armazenamento correto: (   ) Sim  (   ) Não 

8 Aplicação de insulina:  

 A. Utiliza caneta de insulina: (   ) Sim  (   ) Não 

 B. Faz homogeneização da insulina em suspensão: (   ) Sim  (   ) Não (   ) Não se aplica 

 C. Aspira a dose correta: (   ) Sim  (   ) Não 

 D. Faz associação de insulinas na mesma seringa corretamente, se indicado: 

  (  ) Sim  (  ) Não 

 E. Realiza limpeza da pele com álcool a 70%: (   ) Sim  (   ) Não   

 F. Faz prega subcutânea adequada: (   ) Sim  (   ) Não 

 G. Ângulo da seringa está adequado: (   ) Sim  (   ) Não 

 H. Sabe onde aplicar: (   ) Sim  (   ) Não 

 I. Faz rodízio dos locais de aplicação: (   ) Sim  (   ) Não 

 J. Faz descarte correto do perfurocortante: (   ) Sim  (   ) Não 

 

V. Contexto escolar 

1. Aplica na escola: (   ) Sim  (   ) Não 

2. Sente dificuldades em aplicar a insulina na escola?  (   ) Sim  (   ) Não 

 Motivo:_____________________________________ 

3. Quem aplica: (   ) Próprio paciente   (   ) Funcionário da escola 

4. Enfrenta problemas com a doença na escola: (   ) Sim  (   ) Não 

 Se sim, quais? ________________________________________________  



 

 
 

VI. Alimentação 

1. Faz contagem de carboidratos: (   ) Sim  (   ) Não 

2. Faz acompanhamento com nutricionista: (   ) Sim  (   ) Não 

3. Segue as orientações nutricionais: (   ) Sim  (   ) Não 

 Se não, quais os motivos: ________________________________________________ 

4. Usa açúcar: (   ) Sim  (   ) Não    Frequência/ semanal: __________ 

5. Quem prepara as refeições do dia:__________________________________ 

 

VII. Atividade física 

Faz atividade física com duração de pelo menos 30 minutos?  (   ) Sim  (   ) Não  

Frequência/semanal: _____________ 

 

VIII. Monitorização 

1. Faz glicemia capilar:  (   ) Sim   (   ) Não     Frequência/dia: _____________ 

2. Quem faz controle de glicemia capilar: _________________ 

 

IX. Apoios ao tratamento da doença 

1. Quem sabe do diabetes? (   ) Família (   ) Amigos (   ) Escola 

2. Procura serviços de saúde quando tem alterações com glicemia? (   ) Sim  (   ) Não 

3. Comparece a todas as consultas médicas? (   ) Sim  (   ) Não 

 Se não, quais os motivos: ________________________________________________ 

4. Utiliza aplicativos de celular para o tratamento de diabetes? (   ) Sim  (   ) Não 

 Se sim, quais? _________________________________________________________ 

5. Possui dificuldades para aquisição de insumos?  (   ) Sim  (   ) Não 

6. Possui dificuldades para coleta de exames laboratoriais?  (   ) Sim  (   ) Não 

 

 

  



 

 
 

PLANO DE CUIDADOS – ENFERMAGEM 

 

Problema 
Diagnóstico de 
Enfermagem 

Meta 
Intervenções de 

Enfermagem 
Resultados 

Ex.: Não rodizia 
locais de 

aplicação de 
insulina. Aplica 

apenas no 
abdome e 
refere não 
lembrar de 

outros locais de 
aplicação 

Déficit no 
conhecimento 

Aplicar 
insulina 

também em 
outros locais 
para evitar 
dor local e 

outras 
complicações 

Explicar a 
importância de 

rodiziar locais de 
aplicação de insulina 

e orientar onde e 
como aplicar insulina 

além do abdome 

 

Rodiziar 
locais de 
aplicação 

de insulina 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

 
 

Anexo 2  

DADOS COLETADOS – PONTUAÇÃO  

TERAPIA INSULÍNICA TOTAL = 15 PONTOS 

Omite ou altera a dose, sem indicação médica 
(0) Sim  

(1) Não 

Dose fixa 
(0) Não 

(1) Sim 

Sabe fator de sensibilidade 
(0) Não 

(1) Sim 

Utiliza tabela para correção 
(0) Não 

(1) Sim 

Segue os horários de aplicação adequadamente 
(0) Não 

(1) Sim 

Armazenamento correto 
(0) Não 

(1) Sim 

Utiliza caneta de insulina 
 

 

Faz homogeneização da insulina em suspensão 
(não se aplica para as insulinas análogas) 

(0) Não 

(1) Sim 

Aspira a dose correta 
(0) Não 

(1) Sim 

Faz associação de insulinas na mesma seringa 
corretamente, se indicado (Não se aplica para as 
insulinas análogas) 

(0) Não 

(1) Sim 

Realiza limpeza de pele com álcool a 70% 
(0) Não 

(1) Sim 

Faz prega subcutânea adequada 
(0) Não 

(1) Sim 

Ângulo da seringa está correto 
(0) Não 

(1) Sim 

Sabe onde aplicar 
(0) Não 

(1) Sim 

Faz rodízio dos locais de aplicação 
(0) Não 

(1) Sim 

Faz descarte correto de perfurocortante 
(0) Não 

(1) Sim 

8.2 DADOS COLETADOS – PONTUAÇÃO   

 

 

 

 



 

 
 

DADOS COLETADOS – PONTUAÇÃO  

CONHECIMENTO ACERCA DA DOENÇA TOTAL = 12 PONTOS 

Paciente tem conhecimento de:  

Definição de diabetes 
(0) Não  

(1) Parcial 

(2) Sim 

Como age a insulina 
(0) Não  

(1) Parcial 

(2) Sim 

Quais tipos de insulina utiliza 
(0) Não  

(1) Parcial 

(2) Sim 

Sintomas de hipoglicemia 
(0) Não  

(1) Parcial 

(2) Sim 

Quantos episódios de hipoglicemia nos últimos 

6 meses 

(0) Diariamente  

(1) Semanalmente 

(2) Raro 

(3) Nenhum 

Soube corrigir a hipoglicemia (0) Não  

(1) Sim 

 
APOIOS AO TRATAMENTO DA DOENÇA TOTAL = 05 PONTOS 

Procura serviços de saúde quando tem 
alterações com glicemia 

(0) Não  

(1) Sim 

Comparece a todas as consultas médicas 
(0) Não 

(1) Sim 

Utiliza aplicativos de celular para o tratamento 
de diabetes 

(0) Não 

(1) Sim 

Possui dificuldades para aquisição de insumos 
(0) Sim 

(1) Não 

Possui dificuldades para coleta de exames 
laboratoriais 

(0) Sim 

(1) Não 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ADOS COLETADOS – PONTUAÇÃO  

ALIMENTAÇÃO TOTAL = 04 PONTOS 

Faz contagem de carboidratos 
(0) Não  

(1) Sim 

Faz acompanhamento com nutricionista 
(0) Não 

(1) Sim 

Segue orientações nutricionais 
(0) Não 

(1) Sim 

Usa açúcar 
(0) Não 

(1) Sim 

DADOS COLETADOS – PONTUAÇÃO  

MONITORIZAÇÃO TOTAL = 03 PONTOS 

Faz glicemia capilar diariamente 
(0) Não  

(1) Sim 

Quantas vezes por dia 

(0) 1 a 3 vezes 

(1) 4 a 6 vezes 

(2) mais de 6 vezes 

  

ATIVIDADE FÍSICA TOTAL = 02 PONTOS 

Faz atividade física com duração de pelo 
menos 30 minutos 

(0) Não  

(1) Sim 

Pelo menos 2x por semana 
(0) Não 

(1) Sim 

 

CONTEXTO ESCOLAR TOTAL = 02 PONTOS 

Sente dificuldades em aplicar na escola 
(0) Não  

(1) Sim 

Enfrenta problemas com a doença na escola 
(0) Não 

(1) Sim 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está sendo convidado a autorizar a participação de seu filho (a) nesta pesquisa 

cujo título é “Comparação do controle glicêmico entre a insulina convencional associada a 

intervenção educacional e os análogos de insulina no esquema basal-bolus na rotina 

clínica”. 

A pesquisadora principal, enfermeira Caroline Nagaoka Santomauro, está disponível 

para tirar todas as suas dúvidas e os coordenadores do estudo são Dr Sergio Atala Dib e Dra 

Monica Gabbay. A participação é voluntária. Se optar em participar, poderá sair do estudo, 

se assim o decidir em qualquer momento, sem nenhuma penalização a seu atendimento à 

saúde aqui no Centro de Diabetes da UNIFESP, que será seguido normalmente. 

O objetivo é avaliar o efeito da intervenção educacional associada ao tratamento com 

insulina humana em comparação aos análogos de insulina no controle glicêmico de 

pacientes com diabetes tipo 1. O objetivo secundário é caracterizar as falhas na terapêutica 

insulínica intensiva em pacientes com DM1 com descompensação metabólica. 

O participante deve ter entre 10 e 18 anos, incompletos, diabetes do tipo 1, com 

hemoglobina glicada de 8,0% ou mais, em uso de insulina NPH associado a regular ou em 

uso de análogo de insulina. Não pode estar em uso de bomba de insulina. 

Os pacientes serão divididos em 2 grupos: 

1. Pacientes que utilizam as insulinas convencionais e que receberão a intervenção 

educacional; 

2. Pacientes que utilizam os análogos de insulina, sem intervenção educacional. 

Após a identificação dos problemas acerca do conhecimento e tratamento da 

doença, serão realizadas três consultas de enfermagem, visando educação em diabetes. 

Na primeira e última consulta será aplicado um questionário para avaliar eficácia em 

relação ao manejo do diabetes antes e depois da intervenção educacional. O estudo tem 

duração de 6 meses. 

O estudo pode trazer riscos mínimos como desconforto por responder um 

questionário, por participar de uma intervenção educativa e pela exposição dos dados do 

prontuário. 



 

 
 

Solicito a autorização para uso dos dados de prontuário e contato telefônico. Será 

garantido o sigilo das informações colhidas. O estudo não trará custos para o participante 

e acompanhante nem remuneração. 

O termo de consentimento livre e esclarecido está sendo disponibilizado em 2 vias 

originais, uma para ficar com o responsável pelo paciente menor de idade e outra para ficar 

com o pesquisador. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador 

fone (11) 98228-1203 ou pela entidade responsável – Comitê de Ética em Pesquisa da 

UNIFESP, Rua Botucatu, 572, 1º andar – Conjunto 14 CEP: 04023- 061 – São Paulo/SP tel: 

(11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162 - Horário de atendimento telefônico e presencial: 

Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9:00 às 13:00hs. 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

Eu li o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, tirei minhas dúvidas, concordo e 

autorizo a participação do meu filho(a) bem como o uso de dados de prontuário e contato 

telefônico neste estudo e declaro ter recebido uma via deste termo de consentimento. 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do(a) pesquisador(a) 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do(a) professor(a) 

supervisor(a) / orientadoe(a) 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do(a) responsável 

_______________________________________ 

Local e Data 



 

 
 

Anexo 4 

TERMO DE ASSENTIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Você está sendo convidado a participar desta pesquisa feita por mim, enfermeira 

Caroline Nagaoka Santomauro, e Dr. Sergio Atala Dib e Dra. Monica Gabbay. 

Você pode participar se quiser e se, durante o estudo você desistir, poderá sair e não 

será punido ou prejudicado por isso. Seus pais ou responsáveis já estão sabendo do estudo 

e permitiram sua participação. 

O estudo serve para saber se a sua glicemia ou açúcar no sangue melhora depois que 

o enfermeiro (eu) conversar com você e tirar todas as suas dúvidas sobre o cuidado com o 

diabetes. Ele vai te ajudar a entender mais o que está fazendo o seu açúcar no sangue ficar 

alto. 

Vamos conversar com 2 grupos de pacientes: um, que usa insulinas NPH e regular 

(este que vou tirar as dúvidas sobre a doença e investir, tentando explicar melhor sobre o 

tratamento), e o segundo grupo, que será dos pacientes que usam outros tipos de insulina 

e serão observados sem a explicação do enfermeiro. 

Durante 6 meses, você terá que vir no ambulatório de Diabetes apenas 3 vezes. Uma 

no começo, outra no meio e a última no final dos 6 meses para receber as orientações e eu 

ver se seu açúcar no sangue melhorou. 

Você quer participar? 

 

Atenciosamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do(a) pesquisador(a) 

_______________________________________ 

Local e Data 

_______________________________________ 

Nome e assinatura do participante 

_______________________________________ 

Local e Data 



 

 
 

Anexo 5 

SUBMISSION CONFIRMATION 

 

  



 

 
 

Anexo 5 

SUBMISSION CONFIRMATION 

 

  



 

 
 

Anexo 6 

PROOF 

 

  



 

 
 

 

  



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

  



 

 
 

 

 


