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RESUMO 

A prevalência de diabetes mellitus tipo 2 (DM) está crescendo a uma taxa de epidemia. 

Diretrizes de tratamento amplamente aceitas recomendar iniciação precoce da insulina e 

subsequente intensificação insulina para atingir o controle glicêmico. Este estudo teve como 

objetivo avaliar o padrão de terapia de insulina em pacientes com DM tipo 2 atendidos em 

unidades básicas de saúde (PHCUs). Um estudo transversal foi realizado em PHCUs de 

Ourinhos microrregião, Estado de São Paulo, durante março-junho de 2015. A amostra de 

conveniência de 100 pacientes com DM tipo 2, com> 18 anos, em uso de insulina (sozinho ou 

em combinação com antidiabéticos orais ) foi selecionada aleatoriamente. Prescrição de 

medicamentos, prontuários médicos e de entrevistas com pacientes foram utilizados para 

avaliar a terapia de droga e os resultados clínicos (glicemia de jejum [BFG] e hemoglobina 

A1C). Nós usamos Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) declaração de posição a respeito 

da terapia de insulina no DM tipo 2 como padrão da terapêutica com insulina. Em termos de 

diagnosticar a doença, a média foi de 7,4 + 2,1 anos, com uma duração média da terapêutica 

com insulina de 3,1 + 1,2 anos. Terapia dupla foi encontrado em 35% da nossa amostra: 25% 

usaram insulina NPH ao deitar mais metformina, e 10% usaram insulina NPH ao deitar mais 

glibenclamida. A terapia tripla foi encontrado em 35%: 15% usado metformina, glibenclamida e 

insulina NPH ao deitar, 15% metformina é utilizada, a pioglitazona e insulina NPH ao deitar, 5% 

metformina é utilizada, insulina regular antes do almoço e jantar, e insulina NPH ao deitar . A 

terapia com quatro drogas foi encontrada em 20%: 15% usado metformina, glibenclamida, 

insulina regular antes do almoço e jantar, e insulina NPH no café da manhã e antes de dormir, 

5% utilizada metformina, gliclazida, a vildagliptina e insulina na hora de dormir. Dez por cento 

da nossa amostra utilizada insulina regular três vezes por dia de insulina NPH e duas vezes por 

dia. A média BFG e hemoglobina A1C foi 164.0mg / dL + 45,2, e 7,9% + 0,7, respectivamente. 

A cada prescrição de medicamentos avaliados siga declarações SDB em relação terapêutica 

com insulina. Maior dose de insulina eo uso de insulina regular foram associadas com 

melhores resultados glicêmicos. Nossos resultados mostraram que os padrões de prescrição 

seguido padrões SDB e há elevado número de doentes que atingiram controle glicêmico 

adequado. 
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ABSTRACT 

The prevalence of type 2 diabetes mellitus (DM) is growing at an epidemic rate. Widely 

accepted treatment guidelines recommend early insulin initiation and subsequent insulin 

intensification to achieve glycemic control. This study aimed to evaluate the pattern of insulin 

therapy among patients with type 2 DM attended in primary health care units (PHCUs). A cross-

sectional study was carried out in PHCUs of Ourinhos microrregion, Sao Paulo State, during 

March - June 2015. A convenience sample of 100 patients with type 2 DM, with > 18 years, 

using insulin (alone or in combination with oral antidiabetics) was randomly selected. Drug 

prescriptions, medical records, and patient interview were used to assess drug therapy and 

clinical outcomes (blood fasting glucose [BFG] and A1C hemoglobin). We used Brazilian 

Diabetes Society (SBD) position statement regarding insulin therapy on type 2 DM as standard 

of insulin therapy. In terms of disease diagnose, the mean was 7.4 + 2.1 years, with a mean 

duration of insulin therapy of 3.1 + 1.2 years. Dual therapy was found on 35% of our sample: 

25% used insulin NPH at bedtime plus metformin, and 10% used insulin NPH at bedtime plus 

glyburide. Triple therapy was found on 35%: 15% used metformin, glyburide and insulin NPH at 

bedtime, 15% used metformin, pioglitazone, and insulin NPH at bedtime, 5% used metformin, 

insulin regular before lunch and dinner, and insulin NPH at bedtime. Therapy with four drugs 

was found on 20%: 15% used metformin, glyburide, insulin regular before lunch and dinner, and 

insulin NPH at breakfast and bedtime, 5% used metformin, gliclazide, vildagliptin and insulin at 

bedtime. Ten percent of our sample used insulin regular three times per day and insulin NPH 

twice a day. Mean BFG and A1C hemoglobin was 164.0mg/dL + 45.2, and 7.9% + 0.7, 

respectively. Every drug prescriptions assessed follow SDB statements regarding insulin 

therapy. Higher insulin dose and the use of insulin regular were associated with better glycemic 

outcomes. Our results showed that prescription patterns followed SDB standards and there is 

high number of patients achieving adequate glycemic control. 

Keywords: Diabetes. Pharmacoepidemiology. Insulin. 

 

 

 

 

 



INTRODUÇÃO 

O hormônio insulina é um polipeptídeo constituído por duas cadeias de 

aminoácidos alfa e beta, interligadas por pontes dissulfeto entre resíduos de 

cisteína. Uma das funções da insulina é ativar algumas das formas de 

proteínas transportadoras de glicose (GLUT), permitindo o transporte da 

glicose para a célula; e consequentemente reduzindo os níveis glicêmicos. É 

importante ressaltar que a maioria dos GLUT é ativado pela insulina; sendo 

poucas as exceções, como GLUT-1 que é encontrado predominantemente em 

eritrócitos e neurônios (hemácias e neurônios utilizam glicose como principal 

fonte de energia, sem necessitar de insulina para sua utilização) (BAZOTTE, 

2010). 

Pacientes com diabetes mellitus (DM) apresentam defeitos na secreção 

de insulina, ação da insulina ou ambos, o que resulta em hiperglicemia crônica. 

No DM tipo 1 o paciente não produz insulina, enquanto no DM tipo 2 o paciente 

apresenta inicialmente resistência à ação da insulina, com posterior redução na 

secreção de insulina em vários pacientes (SBD, 2013). A hiperglicemia crônica 

verificada em pacientes com DM resulta em complicações agudas (como a 

cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico agudo) e crônicas (como 

retinopatia, nefropatia e neuropatia diabética) (ADA, 2015; OBRELI-NETO, 

BALDONI, GUIDONI, 2013; SBD, 2013). Atualmente mais de 13 milhões de 

brasileiros apresentam DM (8,5% da população brasileira), com estimativa de 

aumento de 25% no número de casos até 2025 (IDF, 2014). 

A administração de insulina exógena é utilizada no tratamento do DM 

desde 1921, e consiste no medicamento com maior efetividade de redução dos 

níveis glicêmicos; tanto no DM tipo 1 quanto no DM tipo 2. Atualmente, várias 

formulações de insulina e análogos de insulina estão disponíveis. Estas 

formulações são classificadas de acordo com seu início, pico de duração de 

ação em: ultrarrápida (aspart, glulisina, lispro), rápida (regular), intermediária 

(neutral protamineHagedorn) e basal (detemir, degluteca, glargina) (ADA, 2015; 

BAZOTTE, 2010; OBRELI-NETO, BALDONI, GUIDONI, 2013). 

Os esquemas de insulinoterapia devem ser adequados às elevações dos 

níveis glicêmicos do paciente, e ao nível de secreção de insulina endógena e 

presença de resistência insulina. A Sociedade Brasileira de Diabetes publica 



periodicamente posicionamentos propondo esquemas de insulinoterapia mais 

apropriados para cada situação no DM. Entretanto, mesmo com estas 

inovações nas formulações de insulina, e a publicação de posicionamentos da 

SBD, o número de pacientes com DM que conseguem atingir níveis glicêmicos 

desejados é pequeno (BOSI et al., 2009; GUIDONI et al., 2013). No Brasil, 

ainda são escassos os estudos que avaliaram os esquemas de insulinoterapia 

utilizados. A realização de estudos farmacoepidemiológicos relacionados aos 

esquemas de insulinoterapias poderá auxiliar a identificar falhas na prescrição 

de insulina e possibilitar a adoção de estratégias e intervenções. 

 

METODOLOGIA 

Delineamento e localização do estudo 

Foi realizado um estudo transversal, no período de julho a agosto de 

2015, nos municípios de Carlópolis e Bernardino de Campos. Carlópolis está 

localizada na região norte do estado do Paraná, pertence a regional de saúde 

de Jacarezinho, possui uma população total estimada de 13.303 habitantes, 

com 2 unidades de saúde para atendimento da população. Bernardino de 

Campos está localizada na região sudeste do estado de São Paulo, pertence a 

regional de saúde de Marília, possui uma população total estimada de 11.146 

habitantes, com 3 unidades de saúde para atendimento da população. 

 

Critérios de inclusão 

Foram incluídos pacientes com idade igual ou superior a 18 anos, que 

apresentem diagnóstico médico de diabetes mellitus, acompanhados em 

unidades de saúde da atenção básica dos municípios mencionados acima, que 

utilizam insulina. Foram excluídos pacientes que não compareceram as 

unidades de saúde para consultas ou retirada de medicamentos nos últimos 

seis meses. 

 



Tamanho da amostra 

Foi utilizada amostragem por conveniência com seleção aleatória de 30 

pacientes elegíveis em cada um dos municípios que participarão do estudo. 

Coleta de dados 

Para coleta dos dados foram utilizadas informações constantes no 

prontuário do paciente, e entrevista utilizando formulário estruturado 

desenvolvido pelos pesquisadores. 

A primeira etapa realizada foi a identificação de pacientes elegíveis. 

Para isto, um pesquisador consultou a base de dados de pacientes 

cadastrados no programa de Sistema de Cadastramento e Acompanhamento 

de Hipertensos e Diabéticos (SisHiperdia) em cada um dos municípios. 

Posteriormente, este pesquisador verificou os prontuários dos pacientes 

cadastrados no programa SisHiperdia, para identificar pacientes que atendam 

aos critérios de inclusão e exclusão do estudo. 

Os pacientes considerados elegíveis foram contatados pelo pesquisador 

no dia em que comparecerem a unidade de saúde para retirada de 

medicamentos. Foi explicado verbalmente e por escrito os objetivos do estudo, 

como seria a participação deles no estudo. Os pacientes que aceitaram 

participar assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido do estudo e 

foram encaminhados para uma sala da unidade de saúde para serem 

entrevistados. A entrevista seguiu um formulário estruturado para coleta de 

informações sociodemograficas (idade, sexo, escolaridade, ocupação, renda 

familiar, número de moradores na residência), clínicas (tempo de diagnóstico 

de diabetes mellitus, tipo de diabetes mellitus apresentado, outras doenças 

diagnosticadas, presença de complicações do diabetes mellitus, número de 

internações nos últimos seis meses, causas destas internações) e terapêuticas 

(medicamentos utilizados, dose e posologia dos medicamentos utilizados). 

Os pacientes elegíveis que aceitaram participar do estudo também 

tiveram dados de seus prontuários coletados sendo: os medicamentos 

utilizados, o numero de consultas médicas e os exames solicitados. O 



pesquisador verificou as seguintes informações: medicamentos prescritos para 

o tratamento de doenças crônicas (para conferir com os medicamentos 

descritos pelos pacientes), e resultados de exames físicos e laboratoriais 

(pressão arterial, glicemia de jejum, hemoglobina glicada, lipidograma). 

A coleta foi realizada no período de março a maio de 2015, analisando 

prontuários, prescrição de pacientes com seus respectivos usos de 

medicamentos e exames, seguindo um questionário. 

Análise dos dados 

Para análise dos dados sociodemograficos e clínicos foi utilizada 

estatística descritiva, sendo os dados apresentados em frequência absoluta e 

frequência relativa (agrupados em estratos para as variáveis escolaridade, 

ocupação, renda familiar e número de moradores na residência, tempo de 

diagnóstico de diabetes mellitus, tipo de diabetes mellitus apresentado, outras 

doenças diagnosticadas, presença de complicações, número de internações 

nos últimos seis meses, pressão arterial, glicemia de jejum, hemoglobina 

glicada, lipidograma), e calculada a média + desvio-padrão. Para avaliar os 

resultados dos exames físicos e laboratoriais foram utilizados como valores de 

referência os valores apresentados na Diretrizes da Sociedade Brasileira de 

Diabetes 2013-2014 (SBD, 2013). 

Para análise dos dados terapêuticos foram descritos a denominação 

comum brasileira dos medicamentos utilizados e a prevalência do uso de cada 

medicamento em nossa amostra. Para analisar se as doses e frequências de 

medicamentos utilizadas estavam corretas, foi utilizada as doses e posologia 

recomendadas na Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2013-2014 

(SBD, 2013). A análise dos esquemas de insulinoterapia foi realizada 

comparando a insulina utilizada, o horário de uso, a dose utilizada, e o tipo de 

diabetes mellitus do paciente, tendo como referência Diretrizes da Sociedade 

Brasileira de Diabetes 2013-2014 e o Posicionamento Oficial da Sociedade 

Brasileira de Diabetes nº01/2014 (SBD,2013; SBD, 2014). 

 



RESULTADOS 

Foi verificada maior proporção de mulheres (77,5%), nível de 

escolaridade baixo (4,7). A idade média dos pacientes foi 55,9 + 10,5 anos, 

com uma renda familiar média de R$ 647,44 por mês/pessoa. 

O tempo de diagnostico do Diabetes Mellitus foi em média 8,8 +/- 2,5 

anos. Os níveis de glicemia de jejum e hemoglobina glicada estão dentro do 

padrão proposto pelo posicionamento oficial da SBD (Tabela 1). 

 

 

Tabela 1. Características gerais dos pacientes com diabetes mellitus (N = 120) 

Variável                          Valor   

Características sociodemográficas 

Sexo feminino                93 (77,5) 

Sexo masculino 27 (22,5) 

Idade, média ± desvio padrão (anos)                   55,9 ± 10,5 

Escolaridade, média ± desvio padrão (anos)                   4,7± 1,2  

Renda familiar/individuo, média ± desvio padrão (reais)                 647,44±74,3 

Características clinicas 

Tempo de diagnóstico do DM, média ± desvio padrão (anos)          7,4 ± 2,1 

Glicemia de jejum, média ± desvio padrão (mg/dL)                                164,0 ± 45,2 

Hemoglobina glicada, média ± desvio padrão (%)                                    7,9 ± 0,7 

 

 

A tabela 2 mostra o padrão de prescrição com Diabetes Mellitus, uma 

terapia medicamentosa. O antidiabético mais utilizado tanto em monoterapia 

como em terapia combinada foi a insulina NPH e a metformina..  

Pacientes em uso de maiores doses de insulina e uso de insulina regular 

apresentaram menores resultados de glicemia de jejum e hemoglobina glicada. 

Referente aos outros medicamentos utilizados, os mais freqüentes 

verificados foram antagonistas de receptor de angiotensina II (ARA II) (n = 28 

pacientes), e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) (n = 9 

pacientes).  

A conduta brasileira terapêutica proponha que manifestações leves A1C 

sejam menores que 7,5%, e que a glicemia esteja menor que 200 mg/dL. A 

maioria dos pacientes alcançaram os objetivos terapêuticos de glicemia de 

jejum (45,2%), hemoglobina glicada (7,9%). 



Os pacientes em uso de doses maiores de insulina que usava a insulina 

regular associada a NPH, foram os que tiveram os melhores resultados de 

glicemia de jejum e hemoglobina glicada. 

 

 

Tabela 2. Prescrição de pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em uso de 
insulina. (N=120) 

Medicamento (s) prescrito (s) N(%) 

Terapia combinada – dois medicamentos  

  Insulina NPH à noite + metformina 25(25,0) 

  Insulina NPH à noite + glibencamida 10 (10,0) 

Terapia combinada – três medicamentos 

  Insulina NPH à noite + metformina + glibencamida 15(15,0) 

  Insulina NPH à noite + metformina + pioglitazona 15 (15,0) 

  Insulina NPH à noite + insulina regular (duas refeições) + metformina5(5,0) 

Terapia combinada -  quatro medicamentos 

Insulina NPH duas vezes/dia + insulina regular (duas refeições) + Metformina 
+ glibenclamida15 (15,0) 

Insulina NPH à noite + metformina + glibenclamida + vildagliptina 5 (5,0) 

Insulinoterapia plena  

Insulina NPH duas vezes/dia + insulina regular (três refeições)   
 10 (10,0) 

NPH: Neutral ProtamineHagedorn. 

 

 

DISCUSSÃO 

O presente estudo teve como objetivo prático de conhecer e/ou avaliar 

se existe a prevalência dos erros de prescrição de insulinas proposto pela 

Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes. 

Para nosso conhecimento, este foi um dos primeiros estudos a avaliar o 

perfil de prescrição de insulina para pacientes diabéticos atendidos em 

unidades de saúde da atenção primária no Brasil; e a verificar os resultados 

terapêuticos alcançados por estes pacientes. No presente estudo verificamos 

que a maioria dos pacientes diabéticos utilizam insulina NPH em monoterapia 

ou em outras terapias juntamente com metformina, sendo que, encontra-se de 

acordo com o proposto pelas diretrizes terapêuticas atuais. Entretanto, os 



resultados de níveis plasmáticos de glicemia de jejum, hemoglobina glicada 

encontra-se dentro do objetivo terapêutico na maioria dos pacientes; sugerindo 

a continuação desde tratamento. 

O Diabetes Mellitus tipo 2 corresponde A 90-95% de todos os casos de 

diabetes mellitus, e caracteriza-se por defeitos na ação e/ou secreção da 

insulina. O pico de incidência do DMT2 é a partir dos 30 anos, porem, 

ultimamente esta distribuição tem alcançado estratos etários mais jovens 

(OBRELI-NETO, BALDONI, GUIDONI, 2013). A idade de diagnostico do 

diabetes mellitus tipo 2 coincide com a literatura, com maior freqüência de 

apresentar acima dos 30 anos e foi encontrado no trabalho com a média de 

55,9 anos.  

A insulina é o único agente que pode ser utilizado em todos os tipos de 

DM com a maior efetividade no controle da glicemia. A terapia com insulina é 

necessária em todos os casos de pacientes portadores de DMT1, e pode ser 

necessária a alguns individuos portadores de DMT2. O objetivo geral da 

insulinoterapia é mimetizar o padrão fisiológico de secreção de insulina 

(OBRELI-NETO, BALDONI, GUIDONI, 2013). 

A maioria dos pacientes estava com a prescrição seguindo as 

recomendações de diretrizes terapêuticas. Foi verificado na terapia combinada 

com dois medicamentos o percentual maior de pacientes (25%), utilizando a 

insulina NPH à noite mais a metformina, faz lógica, pois um diminui a 

resistência e o outro reduz a insulina. Apenas 10% dos pacientes utilizavam a 

insulina NPH à noite mais a glibenclamida, onde podemos não concordar que 

esteja certo, pois um que secreta insulina e o outro age como secretagogo de 

insulina também, então acaba não tendo muita lógica. 

A ação das biguanidas (metformina) reduzem a resistência à insulina 

(sensibilizador de insulina) sem afetar diretamente a secreção de insulina. 

Diferentemente das sulfonilureias, a metformina é efetiva em pacientes 

apresentando valores de glicemia de jejum maior que 300mg /dL.  

 



CONCLUSÃO 

Os resultados mostraram que nesta amostra o padrão de prescrição esta 

seguindo as etapas que o posicionamento da conduta terapêutica proponha. 

Isso não quer dizer que o tratamento esteja perfeito, pois o tratamento não 

envolve apenas isto, tem a questão da adesão ao tratamento, se o paciente 

esta usando de maneira adequada e se esta sendo seguidas as medidas não 

medicamentosas, tudo isso são variáveis que podem interferir. 
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