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BD | IMPACTO DA TÉCNICA DE APLICAÇÃO DE INSULINA NO CONTROLE GLICÊMICO

Comprimentos 
ideais de agulha

12,7mm 8mm 6mm 12,7mm 8mm 5mm 4mm

Os comprimentos da agulha anteriormente recomendados para aplicação SC 

são agora reconhecidos como muito longos para a maioria dos adultos (por 

exemplo, 12,7 mm) e para a maioria das crianças (por exemplo, 8 mm); pois 

aumentam o risco de aplicações IM.

Atualmente, reconhecidos como muito longos para a maioria dos 

adultos (12,7mm) e para a maioria das crianças (8mm).
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Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications 
for needle length recommendations. Current Medical Research & Opinion vol. 26, n˚ 6, 1519 -1530, 2010.

Espessura da pele:

3 mm
Raramente 
ultrapassa 3 mm

1,9 mm
~

2,4 mm

Variação significativa, 
média de 1,9- 2,4 mm

Independente da idade, 
gênero, tipo físico e IMC

Absorção efetiva 
independente da 
profundidade no subcutâneo

Espessura da pele e tecido subcutâneo em adultos com 

diabetes nos locais usados para injeção de insulina: 

implicações nas recomendações de agulhas



Estimativa de risco de injeção IM, 
de acordo com o comprimento da agulha

Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. 
Current Medical Research & Opinion vol. 26, n˚ 6, 1519 -1530, 2010

4mm 0.5%

5mm 2.0%

6mm 5.5%

8mm 15.5%

12.7mm 45.0%



Aplicações IM aumentam em 2 vezes 

a velocidade de absorção da insulina 

1. Frid A, et al. Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin thigh in IDDM. Diabetes Care 1990;13(5):473-7.

2. Vaag A, et al. Variation in absortion of NPH insulin due to intramuscular injetcion. Diabetes Care 1990; 13(1):74-6.

3. Davidson JA, et al. New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes Metabolism 2010;36:Suppl 2:S2.

Tempo após a aplicação (em horas)
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Taxa média de absorção de insulina NPH, dados IM vs. SC
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Principal 
conclusão

PARA 
TODAS AS 
PESSOAS

AGULHAS CURTAS



Refil com 3 ml

Fabricantes: Lilly, Novo Nordisk e Sanofi

Caneta descartável com 3 ml

Fabricantes: Lilly, Novo Nordisk e Sanofi

Apresentações Comerciais
Insulinas e GLP-1

BD Ultra-Fine
Nano PentaPoint™ 4 mm



Frasco (ampola) com 10 ml

Fabricantes: Lilly, Novo Nordisk e Sanofi

Seringa BD Ultra-Fine™ 6 mm e 8 mm

Apresentações Comerciais
Insulinas e GLP-1



100 U

50 U

Escala de 

Graduação: 

1 em 1 

unidade

Escala de 

Graduação: 

2 em 2 

unidades

Escala de Graduação

• Capacidade 100 e 50 UI



Escala de Graduação

• Capacidade 30 UI 

30 U – 6 mm

Escala de 

Graduação:

½ em ½ 

unidade e 

1 em 1 

unidade

30 U – 8 mm

Escala de 

Graduação: 

1 em 1 

unidade



Escala de Graduação

• Mais Segurança 

MAIOR

SEGURANÇA
NO TRATAMENTO

Segurança no 
tratamento
com insulina
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Risco de Reutilização

de agulhas e seringas 



14

Riscos da Reutilização de Agulhas

Créditos: Dieter Look e Kenneth Strauss no estudo: "Nadeln mehrfach verwenden?" Diabetes Journal 1998, 10:S. 31-34.

Alteração na ponta

Diminuição da lubrificação

Obstrução

Dor/desconforto

Lesão na pele

Lipohipertrofia

Agulha NOVA

Agulha usada ampliada 

2.000 vezes



BD | EDUCAÇÃO EM 
DIABETES: Técnica de 

Lipohipertrofia

Diferença do tecido normal versus tecido com 

lipohipertrofia
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Detectar e evitar aplicações em 

locais com lipohipertrofia

Lipohipertrofia é uma alteração no tecido

subcutâneo comum em pessoas que realizam

aplicação de insulina.

Aparecem em forma de nódulos, visíveis

e/ou palpáveis, nos locais e regiões

utilizadas mais frequentemente para a

aplicação de insulina. A lipohipertrofia é

umas das causas do descontrole glicêmico.

As causas são: 

✓ Tempo de uso da insulina

✓ Falta de rodízio ou rodízio realizado 

incorretamente

✓ Reutilização de agulhas 
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dos pacientes que usam insulina 
apresentam lipohipertrofia

64%

Aproximadamente 2/3 dos pacientes possuem lipohipertrofia.

T
IP

O 76% 

possuem LH

T
IP

O 56% 

possuem LH

Blanco M, et al. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. 

Diabetes Metab (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.diabet.2013.05.006

Prevalência e fatores de risco de lipohipertrofia em 

pacientes com diabetes que aplicam insulina
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Causas da Lipohipertrofia

dos pacientes que tiveram 

lipohipertrofia não faziam o rodízio 

ou realizavam incorretamente

98%

dos pacientes que reutilizam
agulhas possuem lipohipertrofia

70%

Blanco M, et al. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. 

Diabetes Metab (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.diabet.2013.05.006
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Riscos da aplicação em locais com Lipohipertrofia 

Menor absorção no 

local com LH

Atraso na 

absorção

Variação glicêmica e  

possível hipoglicemia

+ 15 
unidades

Doses maiores

de insulina 

(em média)

Blanco M, et al. Prevalence and risk factors of lipohypertrophy in insulin-injecting patients with diabetes. 

Diabetes Metab (2013), http://dx.doi.org/10.1016/j.diabet.2013.05.006



27% dos enfermeiros declara ter encontrado LH no local de 

aplicação do paciente, porém apenas 43% dos médicos e 

enfermeiros examinam os locais.

Encontrou lipohipertrofia
visualmente e/ou por palpação em 

algum local neste paciente

Frequência que 
enfermeiro/médico examina 

os locais de injeção

A cada 4 
meses

Data on file. Injection Technique Questionnaire (ITQ). Brasil, 2014. n=256
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Prevenção e Tratamento de LH

✓ Verificar regularmente os locais de aplicação em cada visita ou, pelo menos, 

uma vez ao ano.

✓ Orientar os pacientes como inspecionar os locais e ser capazes de 

detectar a região com LH.

✓ Os profissionais de saúde devem monitorar a evolução da LH através de 

fotografias (com o consentimento do paciente) e/ou

mapas corporais com descrição do tamanho,

forma e textura. 

✓ Orientar sobre a importância do rodízio e como 

fazê-lo corretamente. 

✓ Advertir sobre os riscos da reutilização de agulhas 

e seringas. 



Fale com a BD!



Obrigada!

carolina_mauro@bd.com

(11) 99199-1231


